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Abstract 

The research project ”Education and appeals - an analysis of the county's 
practice, school owners’ law skills and the pupil’s legal protection” is 
based on an initiative of the County Governor of Oslo and Akershus and 
the Department of Public Law, Faculty of Law, University of Oslo. The 
project is conducted by researcher Trond Welstad and research assistant 
Simen Warp under supervision of professor Kirsten Sandberg and 
professor emeritus Henning Jakhelln. 

During 2010, we went through and analyzed the issues pertaining to school 
law that had been appealed to the County Governor of Oslo and Akershus, 
a total of 31 cases. We have been associated to the county's education 
department. 

The work can be summarized in three main points: 

a) The child's right to be heard and the child's best ratings in cases of 
students' right to a good psychosocial environment, mainly by the 
Education Act § 9a-1, § 9a-3 and § 9a-4. The case material shows that the 
interests of pupils and the students opportunity to be heard, unfortunately is 
overshadowed by a number of other considerations and assessments, 
including what parents think is the best for the student in relation to 
specific measures to be taken when the educations Acts Chapter 9a is 
violated. Further, emphasis on what is the most appropriate solution for the 
school, both financially and practically. 

b) School leaders’ application of the law, in virtue of not being lawyers, 
illuminated by the education Act § 5-1 and Chapter 9a. As an exciting 
discovery, we see that the school leaders often seems to emphasize the 
concerns that the law provides for, but without showing to or being based 
on the specific Act in the school legislation. 

c) The language minority pupil absence in the complaint material. An 
apparent distance from the law to classroom – possible causes and 
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challenges. Given that immigrant students in the Oslo schools (and 
Drammen) are now closer to 40 %, and SSB estimates that the number for 
Oslo schools will move up to half of all pupils in 2020, it is striking that 
they are practically not present in the complaint material. 
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Forord 

Forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse av 
fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes 
rettssikkerhet” bygger på initiativ fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo. 
Prosjektet er utført av forsker Trond Welstad og vitenskapelig assistent 
Simen Warp. Prosjektet ble levert i rapports form til fylkesmannen 1. 
desember 2010.  

I løpet av 2010 gikk vi gjennom og analyserte saker av skolerettslig 
karakter som har blitt klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til 
sammen 31 saker.  Vi har forholdt oss til fylkesmannens 
utdanningsavdeling.  

Arbeidet kan oppsummeres i tre hovedpunkter: 

a) Skolers ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt og barnets beste 
vurderinger i saker om elevers rett til et godt psykososialt miljø 
hovedsakelig etter opplæringslovens kapittel 9a. Saksmaterialet viser at 
hensynet til elevenes beste og elevenes mulighet til å bli hørt dessverre 
overskygges av en rekke andre hensyn og vurderinger. Herunder hva 
foresatte mener er til det beste for eleven i forhold til konkrete tiltak som 
skal iverksettes når det foreligger brudd på oppll. kap. 9a. Videre 
vektlegges hensyn om hva som er mest hensiktsmessig løsning for skolen, 
både økonomisk og praktisk.  

b) Skoleledere som rettsanvendere i kraft av ikke å være jurister belyst ved 
oppll. § 5-1 og kap. 9a . Som et spennende funn ser vi at skolelederen ofte 
synes å legge vekt på de hensyn som loven legger opp til, men uten å vise 
konkret til lovbestemmelsen eller ta utgangspunkt i denne. 

c) Om avstanden fra lov til klasserom med utgangspunkt i 
minoritetsspråklige elevers fravær i klagesaksmaterialet – mulige årsaker 
og utfordringer. Tatt i betraktning at minoritetsspråklige elevene i 
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osloskolen (og Drammen) nå nærmere seg 40 % og SSB estimerer at 
antallet for Oslo vil bevege seg opp mot halvparten av alle elever i Oslo 
innen 2020, er det påfallende at de praktisk talt ikke er tilstede i 
klagesaksmaterialet. 

Det er kun foretatt mindre kosmetiske endringer fra rapportens 
opprinnelige form, noen avsnitt er strammet opp og det er rettet trykkfeil. 

En stor takk går til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har muliggjort 
prosjektet gjennom finansiering og ved å stille saksmaterialet til 
disposisjon, og sist, men ikke minst, gitt trykningsbidrag. 

 

Oslo, juni 2011 

 

Trond Welstad 
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Sammendrag 

Forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse av 
fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes 
rettssikkerhet” bygger på initiativ fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo. 
Prosjektet er utført av forsker Trond Welstad og vitenskapelig assistent 
Simen Warp.  

Gjennom elleve måneder, fra januar til november 2010, har vi gått gjennom 
og analysert saker av skolerettslig karakter som har blitt klaget inn for 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til sammen 31 saker.  Vi har forholdt 
oss til fylkesmannens utdanningsavdeling, som fungerer som et bindeledd 
mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet på den ene 
siden, og opplæringssektoren ved skolene og skoleeierne på den andre 
siden.  

Arbeidet kan oppsummeres i tre hovedpunkter:  

a) Skolers ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt og barnets beste 
vurderinger i saker om elevers rett til et godt psykososialt miljø 
hovedsakelig etter opplæringslovens § 9a-1, § 9a-3 og § 9a-4. 

b) Skoleledere som rettsanvendere i kraft av ikke å være jurister 
belyst ved oppll. § 5-1 og kap. 9a. 

c) Om avstanden fra lov til klasserom med utgangspunkt i 
minoritetsspråklige elevers fravær i klagesaksmaterialet – mulige 
årsaker og utfordringer.  

Alle barn har etter opplæringslovens § 2-1 en rett og plikt til 
grunnskoleopplæring fra de er seks til seksten år. Dette er viktige år i unge 
menneskers liv, og pliktforholdet stiller samtidig økte krav til skolen som 
institusjon til å ivareta elevenes fysiske som psykiske miljø best mulig. 
Skolen har et ansvar for å legge til rette for personlig og sunn utvikling for 
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elevene, samt gå foran som gode forbilder for hva slags samfunnsborgere 
en ønsker seg ut av skolen. Disse verdier er fastsatt i opplæringslovens 
formålsbestemmelse i § 1-1 og utdypet nærmere i Generell del av 
læreplanen. 

Elevenes rett til et godt psykososialt miljø må sees på bakgrunn av disse 
overordnede verdier samfunnet mener skal prege skolen. En direkte 
konsekvens av dette verdisett er at barnets/elevens rett til å bli hørt, samt 
vurderinger som ivaretar barnets/elevens beste tas tilstrekkelig hensyn til i 
saker som angår elevens ve og vel i skolehverdagen. De sakene vi har gått 
gjennom fra 2008 og 2009 viser imidlertid at hensynet til elevenes beste og 
elevenes mulighet til å bli hørt dessverre overskygges av en rekke andre 
hensyn og vurderinger. Herunder hva foresatte mener er til det beste for 
eleven i forhold til konkrete tiltak som skal iverksettes når det foreligger 
brudd på oppll. kap. 9a. Videre vektlegges hensyn om hva som er mest 
hensiktsmessig løsning for skolen, både økonomisk og praktisk, 
eksempelvis som argument for at klassebytte ikke blir foretatt. Til dette må 
det likevel også sies at sakene om elevenes psykososiale miljø er meget 
sammensatte, slik at det sjelden er gjennomgående mangelfull ivaretakelse 
av elevene.  

Dette leder oss over til det andre emnet vi har sett nærmere på i 
gjennomgangen og analysen av klagesaker; skoleledernes rettslige 
argumentasjon. Fra tidligere undersøkelser av ikke-jurister som 
rettsanvendere i helsesektoren, og forvaltningen mer generelt, kan en se at 
nokså andre hensyn enn de loven formoder i stor grad preger 
argumentasjon og resonnementer i vurderingen av rettslige spørsmål. 
Eksempelvis blir hensyn til praktisk gjennomførbare ordninger, 
økonomiske hensyn og moralske og etiske avveininger i større grad 
vektlagt enn selve jussen. Videre er et gjennomgående trekk ved ikke- 
juristers rettslige argumentasjon generelt at andre rettskilder, særlig 
rundskriv og veiledere, i større grad enn loveteksten blir lest og lagt til 
grunn når en står overfor rettslige spørsmål. Disse tidligere funnene kan 
langt på vei bekreftes også å gjelde for skoleledernes rettslige 
argumentasjon. To avvik har likevel kommet til syne og anses vesentlige 
og interessante. 
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For det første viser samtlige skoleledere i samtlige saker som gjelder 
spesialundervisning god kjennskap til lovens hovedbestemmelser (oppll. § 
5- 1) og at det skal foreligge sakkyndig vurdering til grunn for vedtaket om 
spesialundervisning. Prinsippet om likeverdig opplæring, som ikke kan 
ledes direkte ut i fra § 5- 1, men likevel er uttrykt i forarbeidene til loven, 
synes ikke vektlagt i noen av sakene. Prinsippet innebærer at ingen elever 
kan kreve et optimalt opplæringstilbud etter oppll. kapittel 5, men at 
tilbudet om spesialundervisning må vurderes i forhold til den konkrete 
ressurssituasjon i den enkelte kommune, samt hva slags opplæringstilbud 
andre elever får.1 

For det andre synes skolelederen ofte å legge vekt på de hensyn som loven 
legger opp til, men uten å vise konkret til lovebestemmelsen eller ta 
utgangspunkt i denne. Hvorvidt skolelederne kjenner til lovteksten eller 
ikke er ikke godt å si ut i fra dokumentanalysen. Det virker imidlertid som 
om skolelederne argumenterer mer ut i fra hensyn til å få et best mulig 
resultat for alle parter, snarere enn en lovinitiert vurdering. 
Rettskildemessig kan disse vurderingene sies å ligge tett opp til de så kalte 
reelle hensyn, altså utenomrettslige vurderingskriterier, som primært tar 
hensyn til resultatets godhet. I juridisk metode kommer likevel disse som 
regel først inn på banen når lovteksten i seg selv, dens forarbeider eller 
rettspraksis ikke gir tilstrekkelig svar. Denne rettsbruken er likevel 
interessant. 

Det tredje og siste punkt vi har valgt å konsentrere oss om, er fraværet av 
minoritetsspråklige elever i klagesaksmaterialet. Tatt i betraktning at 
minoritetsspråklige elevene i osloskolen (og Drammen) nå nærmere seg 
40 % og SSB estimerer at antallet for Oslo vil bevege seg opp mot 
halvparten av alle elever i Oslo innen 2020, er det påfallende at de praktisk 
talt ikke er tilstede i klagesaksmaterialet. Det faktum at svært mange 
minoritetselever får spesialundervisning og særskilt språkopplæring 
forsterker interessen for dette, og spørsmålet om avstanden fra lov til 
praksis er lenger for noen grupperinger i skolen enn andre melder seg med 

                                           
 
1  Jfr. Ot.prp. nr. 46 1997-98, merknad til § 5-1 og minimumstilbud. 



- 4 - 
 

 

 

styrke. I så fall er vi stilt overfor et rettssikkerhetsspørsmål som angår et 
betydelig antall elever. 

Hva gjelder fylkesmannens rolle som klageorgan, har vi på bakgrunn av 
erfaringer fra klagesaksmaterialet valgt å gå noe nærmere inn på forholdet 
og sondringen mellom kommunalt selvstyre og fylkesmannen som 
overprøvende instans. Her i ligger særlig hensynet til forvaltningens frie 
skjønn, rettslige standarder i opplæringsloven, samt behovet for materiell 
versus formell overprøving av skolenes vedtak.  
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1 Innledning 

Dette er en rapport for forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en 
analyse av fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og 
elevenes rettssikkerhet”. Prosjektet bygger på et initiativ fra Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus, Utdanningsavdelingen ovenfor Institutt for offentlig 
rett Avdeling for barnerett og utdanningsrett rett, Det juridiske fakultet, 
Universitetet i Oslo. Prosjektets varighet var 11 måneder, fra 01. januar 
2010 til 01. desember 2010. 

Professor emeritus Henning Jakhelln og professor Kirsten Sandberg har 
vært veiledere under utarbeidelse av denne rapporten.  

Noe av bakgrunnen for initiativet var fylkesmannens utdanningsavdelings 
informasjonsplikt overfor skoleeiere og skoleledere om utdanningsrettslige 
spørsmål. Denne oppgaven er krevende og tidsomfattende og kommer i 
tillegg til arbeid med klagesaksbehandling. For at informasjon om rettslige 
aspekter ved skole skal bli kommunisert ut så tydelig og hensiktsmessig 
som mulig, krever det et mer systematisk og erfaringsbasert 
forskningsmateriale.  

Fra juridisk hold er klagesaksbehandlingen hos fylkesmannen av stor 
interesse i særlig to henseender. For det første kan den si noe vesentlig om i 
hvilken grad skolejussen er til stede og hvordan den praktiseres i 
skolehverdagen. For det andre vil fylkesmannens klagesaksbehandling ha 
betydelig retningsgivende verdi rettskildemessig.  

Rettskildebildet i utdanningsretten er spesielt fordi lovgivningen er av 
skjønnsmessig karakter, samtidig som det er få saker som kommer for 
domstolene og gjennom rettspraksis gir veiledning. Desto viktigere blir 
andre rettskilder som forvaltningens praksis. Denne er dessverre i liten grad 
tilgjengelig på utdanningsrettens område særlig fordi de fleste av sakene er 
unntatt offentlighet av hensyn til å skjerme de involverte partene.  
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1.1 Bakgrunn for prosjektet.  

Både Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Institutt for offentlig rett ved 
det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo hadde en felles interesse i å få et 
tydeligere og mer systematisk innblikk i både fylkesmannens egen praksis i 
klagesaksbehandlingen og skolenes håndtering av skolejuridiske spørsmål.2 

1.2 Forskere 

Prosjektet er gjennomført av forsker Trond Welstad og vitenskaplig 
assistent Simen Warp (for så vidt gjelder kapittel 2: Elevenes rett til et godt 
psykososialt læringsmiljø).  

Trond Welstad er master i rettsvitenskap og rettssosiolog, og har erfaring 
som faglærer i den videregående skolen. Ansvarlig for prosjektet er 
professor emeritus Henning Jakhelln og professor Kirsten Sandberg.  

1.3 Utgangspunkter og utførelse av prosjektet.  

Utgangspunktet for Warp var opplæringslovens § 9a- 1 og § 9a- 3 om 
elevers rett til et psykososialt miljø i skolen som virker fremmende for 
helse, trivsel og læring. Sakene sees i forhold til barnelovgivningen, 
herunder barneloven, barnevernsloven og barnekonvensjonens 
bestemmelser om barnets medbestemmelsesrett og barnets rett til og blir 
hørt. Warps problemstilling var a) det materielt-rettslige innhold av 
bestemmelsene om elevene psykososiale miljø (oppll. kap. 9a) og b) i 
hvilken grad elevenes stemme faktisk blir hørt og i hvilken grad hensyn til 
elevenes beste er med i vurderinger i saker som gjelder det psykososiale 
miljøet.  
                                           
 
2  Vi retter med dette en stor takk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å 

ha stilt lokaler og saksmaterialet til disposisjon på en måte som har gjort 
arbeidet mulig. Vi ønsker også å takke stipendiat ved Institutt for 
spesialpedagogikk, UiO Camilla Herlofsen for årvåken gjennomlesing av 
utkast til rapporten og kloke kommentarer underveis. 
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Welstad ønsket å orientere seg noe mer generelt mot skolene og 
skoleledelsen i forsøk på å danne et bilde av skoleledere som 
rettsanvendere. Bakgrunnen for denne vinklingen er tidligere undersøkelser 
som har blitt gjort av ikke-jurister som rettsanvendere i forvaltningen og 
helsesektoren (Aubert, Eckhoff og Sveri 1952, Andenæs 1990, Andenæs og 
Olsen 1992). 

Før vi gikk i gang med prosjektet, hadde vi lest riksrevisjonens 
undersøkelse av opplæringen i grunnskolen fra 20063 som pekte på store 
variasjoner og svakheter i skolenes vurderinger av om undervisningen er 
godt nok tilrettelagt for å nå de pålagte målene for opplæring. Videre 
trekker Riksrevisjonenes undersøkelse fram at det kun i begrenset grad er 
ført tilsyn med sentrale bestemmelser i opplæringsloven. Undersøkelsen 
viste også at mange rektorer mente at omfanget av læretimer og 
styrkingstiltak var på et absolutt minimum for å sikre et forsvarlig 
opplæringstilbud, og at det sto heller dårlig til med statens kunnskaper om 
hvordan skoler kan ivareta kravet om tilpasset opplæring etter daværende § 
1- 2 i opplæringsloven (nå § 1- 3).4 

Vi hadde også sett på resultatene fra Fylkesmennenes siste års tilsyn med 
skolenes etterlevelse av opplæringsloven. Kort fortalt, hadde vi allerede før 
vi satte i gang med undersøkelsen dannet oss et nokså dystert bilde av 
hvordan det sto til med etterlevelsen av opplæringsloven i skolenorge. Det 
var med dette utgangspunkt og denne førforståelse vi gikk inn i de enkelte 
klagesakene. 

Etter hvert som vi gjennomgikk sakene, viste noen forhold seg som 
vanskeligere å kartlegge nærmere, samtidig som andre tendenser i 
materialet kom til syne. Spesielt vil jeg løfte frem at skolelederes 
enkeltvedtak og øvrige juridiske argumentasjon gjennomgående er relativt 
kortfattet, slik at det er vanskelig å utlede noe mer inngående om 
skoleledernes anvendelse av skolejussen. Det er sjelden en ut av vedtakene 

                                           
 
3  Dokument nr. 3:10 (2005-2006). 
4  www.riksrevisjonen.no/.../2009.../Dok3-1_Dok3-10%2020052006.pdf. 
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eller den forutgående korrespondanse mellom partene kan se at skoleledere 
tolker loven. Med tolking siktes det til at skolelederne tar utgangspunkt i 
lovtekstens ordlyd og redegjør nærmere for den, for så anvende loven på 
den konkrete praktiske situasjon en står overfor og ønsker svar på – i korte 
trekk det jurister forbinder med juridisk metode.5 En påfallende tendens i 
materialet, er at minoritetselevene glitrer med sitt fravær. Tatt i betraktning 
at disse utgjør snart 40 prosent av elevmassen i Oslo skolen, samt at mange 
minoritetselever mottar spesialundervisning, er disse funnene bemerkelses-
verdige. 

For oversiktens skyld kan det noe forenklet sies at vi har sett på følgende 
tre forhold ved klagesaker av skolerettslige karakter hos Fylkesmannen: 

� Skolenes og fylkesmannens ivaretakelse av hensynet til at barn skal 
bli hørt og barnet beste vurderinger i saker som dreier seg om elever 
rett til et godt psykososialt miljø etter oppll. § 9a-1, § 9a-3 og § 9a-4. 

� Skoleleders rettsanvendelse i kraft av ikke å være jurister. Belyst 
med utgangspunkt i saker om spesialundervisning etter oppll. kap. 5.  

� Minoritetselever fravær i klagesaksmaterialet. Mulige årsaker. 

1.4 Forskningsmetodisk tilnærming. Dokumentanalyse.  

Prosjektet baserer seg på en gjennomgang av klagesaker for fylkesmannen i 
Oslo og Akershus. I sum utgjør klagesaker fra skolene i fylkene Oslo og 
Akershus til fylkesmannen 594 for 2009.6 Av disse sakene er det flest 
klager på nærskoleprinsippet etter oppll. § 8-1, 1. ledd (43 saker), 
skolebytte etter oppll. § 8-1, 2. ledd (66 saker), skoleskyss etter oppll. § 7-1 
(24 saker) og standpunktkarakterer etter skoleforskriftens § 5-12 (411 
saker). Alle disse sakene er ofte enkle i den forstand at faktum er 
oversiktlig og jussen er klar. Sakene kan karakteriseres som – selvsagt 
forenklet – samlebåndssaker; et stempel, for så på vei ut igjen. Disse 
klagesakene gir ofte lite inntrykk av skolens bevissthet omkring og bruk av 

                                           
 
5  Jfr. Eckhoff/ Helgesen 2001. 
6  Årsrapporten for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2009. 
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rettsreglene. Utgangspunktet for å si noe om skoleledere som retts-
anvendere, tas derfor i stedet i klager vedrørende elevenes rett til et 
psykososialt miljø (oppll. § 9a-1 og § 9a-3) og elevenes rett til spesial-
undervisning (oppll. § 5-1). For 2009 utgjør dette materialet til sammen 21 
saker. 7 

Både bestemmelsen i oppll. § 5-1 og oppll. kap. 9a forutsetter at skolen ved 
rektor fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 b, jfr. oppll. § 15-1. 
Sakene er også mer sammensatte i forhold til klagegjenstanden og de 
begrunnelser skolen gir for å fatte vedtak som den gjør. Følgelig gir § 5-1 
og kapittel 9a sakene et bedre inntrykk av skolens rettsanvendelse. Men 
vedtakene er likevel ofte kortfattede og standardiserte i formen, slik at også 
skolens korrespondanse med elever/foresatte vil bli trukket inn for å si noe 
om skoleledernes rettslige argumentasjon. 

Metodisk er det viktig å understreke at de 21 sakene som ligger til grunn 
for den empiriske analysen, på ingen måte kan betraktes som en 
representativ gjengivelse og undersøkelse av hvordan landets mange skoler 
forholder seg til skolejussen og argumenterer juridisk.  

Sakene kan likevel gi et innblikk i noen trekk eller tendenser som synes å 
skille seg ut ved skolenes kontakt med jussen. Ved å sammenholde 
klagesakene med tidligere undersøkelser av ikke- juristers rettsanvendelse i 
forvaltningen, kan tendensene ved rettanvendelsen mulig komme tydeligere 
til syne og la seg lettere definere.  

De sakene som gir mest innsikt i skoleleders rettsanvendelse og barns rett 
til å bli hørt saker som ofte er mer omfattende i innhold.  

Av tidsmessige begrensninger har vi konsentrert oss om saker fra 2009. På 
bakgrunn av Fylkesmannens årsrapporter, er det 10 klagesaker over oppll. 
                                           
 
7  Sakene er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven grunnet hensynet til 

de involverte i sakene. Saksmaterialet vil i denne sammenheng kun vises til 
og gjengis i et omfang som ikke er egnet til å knytte gjengivelsen til 
konkrete skoler eller personer. 
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§ 5-1 og 11 saker over oppll. kap 9a (det psykososiale miljøet) i 2009. For 
2008 er det 38 saker over oppll. § 5-1 og ingen over oppll. kap. 9a. 

I tillegg til disse sakene har vi sette på et utvalg saker over også andre 
bestemmelser. Disse sakene fikk vi overlevert av Fylkesmannen. Dette var 
saker som i følge Fylkesmannen var innholdsrike og ofte mangesidige og 
kompliserte, i forhold til hvilke bestemmelser det egentlig ble klaget over. 
Disse sakene har gitt et spennende og viktig innblikk i hvilken saksmengde 
og ikke minst uoversiktlighet som preger noen av sakene som havner hos 
Fylkesmannen.  

Det er laget referater til alle sakene vi har gått gjennom fra 2009. Mange av 
sakene er det også knyttet kommentarer til i eget avsnitt i referatet. Dette 
samlede materiale er inntatt avslutningsvis i rapporten (se pkt. 8).  

Etter hvert som vi arbeidet med saksmaterialet og så at de minoritets-
språklige elevene var fraværende som klagere i saker om 
spesialundervisning, gikk vi også nærmere inn i klagesaker over oppll. 
§ 5-1 for årene 2008 og 2010. For 2008 er det 38 klagesaker over oppll. 
§ 5-1. Per medio oktober måned 2010 er det kommet 32 klagesaker over 
samme bestemmelse. Disse § 5-1 sakene for hhv. 2008 og 2010 har vi ikke 
gått i dybden på på samme måte som med 2009 sakene. Det er heller ikke 
skrevet referater fra disse sakene. Sakene har kun blitt lest gjennom og 
undersøkt på utkikk etter hvem som er klagere. Nærmere bestemt om det er 
elever og foresatte som er minoritetsspråklige eller majoritetsspråklige.    

Det er viktig å løfte frem at klagesakene nettopp er klagesaker. Dette 
innebærer for det første at de ikke sier noe om de tilfeller hvor skolene, 
skoleledere, elever og foresatte er tilstrekkelig fornøyd med skolemiljø, 
spesialundervisning etc. Klagesakene representerer derimot de tilfeller hvor 
misnøyen har kommet så langt at elever og foresatte har valgt å ta det 
arbeid og de påkjenninger det koster å klage en sak inn for skolen, 
kommunen for senere fylkesmannen. Slik sett kan klagesakene sies å 
representere de syke tilfeller, en patologi (nærmere om jussen som patologi 
i 3.2.2). Vi vil være uttrykkelig på å fremheve her i metodeavsnittet, at 
klagesaksmaterialet ikke danner et tilstrekkelig grunnlag for å si noe om 
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hvordan jussen egentlig fungerer eller ikke fungerer i skolehverdagen. 
Nærmere bestemt om elever, foresatte, lærere og ledelse kjenner 
tilstrekkelig til rettigheter og plikter, samt er fornøyd med regleverkets 
innhold og utforming. Mot denne bakgrunn gir klagesakene kun et nokså 
begrenset bilde av den praktiske skolehverdag og dennes forhold til jussen.  

Et neste punkt gjelder Fylkesmannen som klageinstans. Sakene som havner 
på fylkesmannens bord, er saker hvor en ikke har kommet til enighet eller 
på annen måte løst eller blitt borte på veien fra skole via 
kommune/fylkeskommunene som skoleeier og klageinstans. Mange saker 
løses nok daglig lokalt på den enkelte skole i dialog mellom elever og 
foresatte og skoleledere og annen ledelse. Andre saker løses av 
kommunene eller fylkeskommunene som klageinstans. Dette vil 
nødvendigvis virke inn på det materialet vi har gått gjennom. Særlig de 
minoritetsspråklige elevens fravær i klagesaksmaterialet kan skyldes at 
saker som angår denne grupperingen løses på skolen eller hos kommunen 
eller fylkeskommunen. Vi har likevel ingen oversikt over dette, så det skal 
verken hevdes det ene eller andre hva gjelder minoritetsspråklige elvenes 
tilstedeværelse eller ikke i de underordnede klageinstanser.  

I sum utgjør klagesaker fra skolene i fylkene Oslo og Akershus til 
fylkesmannen 594 for 2009.8 Av disse sakene er det flest klager på 
nærskoleprinsippet etter oppll. § 8-1, 1. ledd (43 saker), skolebytte etter 
oppll. § 8-1, 2. ledd (66 saker), skoleskyss etter oppll. § 7-1 (24 saker) og 
standpunktkarakterer etter skoleforskriftens § 5- 12 (411 saker). Alle disse 
sakene er ofte enkle i den forstand at faktum er oversiktlig og jussen er 
klar. Sakene kan karakteriseres som – selvsagt forenklet – 
samlebåndssaker; et stempel, for så på vei ut igjen. Disse klagesakene gir 
ofte lite inntrykk av skolens bevissthet omkring og bruk av rettsreglene. 
Utgangspunktet for å si noe om skoleledere som rettsanvendere, tas derfor i 
stedet i klager vedrørende elevenes rett til et psykososialt miljø (oppll. 

                                           
 
8  Årsrapporten for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2009. 
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§ 9a-1 og § 9a-3) og elevenes rett til spesialundervisning (oppll. § 5-1). For 
2009 utgjør dette materialet til sammen 21 saker. 9 

Både bestemmelsen i oppll. § 5-1 og oppll. kap. 9a forutsetter at skolen ved 
rektor fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 b, jfr. oppll. § 15-1. 
Sakene er også mer sammensatte i forhold til klagegjenstanden og de 
begrunnelser skolen gir for å fatte vedtak som den gjør. Følgelig gir § 5-1 
og kapittel 9a sakene et bedre inntrykk av skolens rettsanvendelse. Men 
vedtakene er likevel ofte kortfattede og standardiserte i formen, slik at også 
skolens korrespondanse med elever/foresatte vil bli trukket inn for å si noe 
om skoleledernes rettslige argumentasjon.  

Samtlige av sakene vi har gått gjennom og analysert har vær unntatt for 
offentlighet etter offentlighetsloven. Vi fikk innsyn i sakene mot å skrive 
under på en taushetserklæring. Til å begynne med – i prosjektets 
oppstartsfase – satt vi hos Fylkesmannen og leste gjennom saker. Etter 
hvert fant vi det hensiktsmessig også å kunne ta med sakene ut fra 
Fylkesmannens lokaler, for å kunne arbeide mer inngående med 
analysedelen fra våre egne kontorer på Universitetet i Oslo. For å 
muliggjøre dette i forhold til de sensitive og taushetsbelagte opplysninger i 
saksmaterialet, gikk vi i gang med å anonymisere saksdokumentene. For 
Simen Warp innebar dette 13 saker over oppll. kap. 9a (11 2009-saker). For 
Trond Welstad innebar det 10 saker over oppll. § 5-1 (2009-saker). 
Arbeidet var tidkrevende, men uvurderlig for å kunne gå så inngående inn i 
de enkelte saker som vi nå har gjort. Vi vil igjen presisere den velvillighet 
vi har møtt hos Fylkesmannen med å legge forholdene til rette for å få mest 
mulig ut av det materialet de sitter på.  

Referatene til sakene som er lagt ved rapporten er også anonymisert. I våre 
sladdete dokumenter er imidlertid saksbehandlerne hos Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, samt direktør og underdirektør ikke anonymisert. Vi har 
                                           
 
9  Sakene er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven grunnet hensynet til 

de involverte i sakene. Saksmaterialet vil i denne sammenheng kun vises til 
og gjengis på en måte som ikke er egnet til å knytte gjengivelsen til 
konkrete skoler eller personer. 
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arkivert de sladdede saksdokumentene her på Institutt for offentlig rett, og 
de er tilgjengelige ved forespørsel til hhv. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus og oss. 

Metodisk er det viktig å understreke at de 21 sakene som ligger til grunn 
for den empiriske analysen, på ingen måte kan betraktes som en 
representativ gjengivelse og undersøkelse av hvordan landets mange skoler 
forholder seg til skolejussen og argumenterer juridisk.  

Når betegnelsen tendenser anvendes om klagesaksmaterialet, mener vi at vi 
står overfor en helning eller bevegelse mot et trekk som har vist seg i to 
eller flere av sakene.  

Sakene kan likevel gi et innblikk i noen trekk eller tendenser som synes å 
skille seg ut ved skolenes kontakt med jussen. Ved å sammenholde 
klagesakene med tidligere undersøkelser av ikke- juristers rettsanvendelse i 
forvaltningen, kan tendensene ved rettanvendelsen mulig komme tydeligere 
til syne og la seg lettere definere.  

Samlet sett bekrefter materialet langt på vei at skoleledere befinner seg i et 
vanskelig krysningspunkt, hvor ulike og til dels motstridene hensyn krever 
oppmerksomhet og virker inn på avveielsen og resultatet av vedtak som 
fattes. Før jeg går i gang med å si noe om hvilke retninger som kan spores i 
klagesakene, er det viktig å understreke at anvendelse av skolejussen er en 
krevende øvelse. Reglene som gjør seg gjeldende i skolehverdagen er rike 
både i antall og innhold. Den kommende gjennomgangen og analysen av 
skolelederes rettslige resonnementer tar derfor sikte på å lokalisere, løfte 
frem og definere noen fellestrekk ved rettsanvendelsen. Hensikten er å rette 
fokus på utfordringer og potensial i rettens møte med skolen, og drøftelsen 
er ikke ment som noen kritikk av rektorers eventuelle mangelfulle eller 
feilaktige etterlevelse av rettsreglene. 
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2 Elevers rett til et godt psykososialt miljø etter 
oppll. kapittel 9a. – Elevers rett til å bli hørt 
og vurderinger til elevens beste 

I dette avsnittet vil vi se nærmere på skolenes og Fylkesmannens 
ivaretakelse av hensynet til at barn skal bli hørt og vurderinger til barnet 
beste i saker som gjelder opplæringslovens kap. 9a. Det vil først foretas en 
rettsdogmatisk fremstilling og vurdering av opplæringslovens kap. 9a om 
rett til et godt psykososialt miljø.10 Dernest vil det foretas en 
rettssosiologisk vurdering av bestemmelsenes egnethet for å sikre elever et 
godt psykososialt skolemiljø. Begge vurderingene eksemplifiseres med 
saker fra klagesaksmaterialet. Denne doble innfallsvinkelen til temaet anses 
som velegnet for å beskrive jussen i kontakt med skolehverdagen. I flere 
nordiske rettssosiologiske arbeider er det blitt rettet kritikk mot å anvende 
den rettsdogmatiske metode alene når det skal dannes et bilde av hvordan 
jussen praktiseres (Hydén 2002 og Høilund 2006). Det er blitt påpekt at 
rettsdogmatikkens primære funksjon er å avklare rettsreglenes normative 
innhold, altså en utgreing av hva som ligger i de konkrete bestemmelser og 
hvor langt de strekker seg. Eksempelvis retten til et godt psykososialt 
miljø, som er vårt anliggende her. Men rettsdogmatikken stanser også her, 
ved en idealtypisk beskrivelse rettsreglenes innhold, og hvordan 
rettsdogmatikeren (ofte representert ved å innta en tenkt dommerrolle) tror 
og tenker seg at retten fungerer i praksisfeltet (Hydén 2002:82).  

Den tradisjonelle rettsdogmatiske metode er mot denne bakgrunn blitt 
beskrevet som i stor grad å usynliggjøre en svært viktig rettsvitenskaplig 
felt – rettsanvendelsen i første instans, for vårt vedkommende i skolen 
oftest utført av skoleledelsen (Høilund 2006: 81- 82).  

Denne usynliggjøringen bærer også ved seg et viktig rettssikkerhetsaspekt. 
Høilund retter kritikk mot den velferdsrettslige litteratur (herunder 
                                           
 
10  Vitenskaplig assistent Simen Warp står for den rettsdogmatiske fremstilling 

og vurdering, utarbeidet i samråd og dialog med professor emeritus 
Henning Jakhelln, professor Kirsten Sandberg og forsker Trond Welstad. 
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Kjønstad 2000 og Ketscher 2002) for ikke å si noe om i hvilken grad det 
enkelte rettssubjekt faktisk får sin rett oppfylt i praksis, men kun hva 
rettigheten består i juridisk og hvordan en domstol sannsynligvis ville 
argumentert (Høilund 2006:80). 

Den kommende redegjørelsen tar sikte på å imøtekomme denne kritikken 
av den tradisjonelle juridiske metode ved å supplere den rene 
rettsdogmatiske fremstilling (i avsnitt 2) med en empirisk orientering mot 
rettsanvendelsen i første instans, skolen, og annen instans, kommunen 
(avsnitt 3).11 Vi tar også sikte på å løfte frem rettssikkerhetsaspektet ved å 
rette fokus mot i hvilken grad elevene er til stede i skolenes 
saksbehandling, herunder særlig barns rett til å bli hørt og barnets beste 
vurderinger. Disse hensynene blir etter vårt skjønn særdeles viktige i saker 
som dreier seg om elevenes psykososiale miljø. Her er elevenes 
egenoppfatning svært viktig dersom lovgivningen i tilstrekkelig grad skal 
kunne ivareta elevenes rettssikkerhet – i den forstand at elevene i realiteten 
får det de etter loven har krav på. 

2.1 Rettsdogmatisk vurdering. Psykososialt miljø 

Som et utgangspunkt kan det være greit å bringe klarhet i hva som menes 
med psykososialt miljø. Ut i fra en språklig forståelse er adjektivet 
”psykososial” et sammensatt ord bestående av ordene ”psyko” og ”sosial”. 
Etymologisk referer ordet ”psyko-” i sammensatt forstand til noe som har 
med psyken å gjøre.12 ”Sosial” er en betegnelse på egenskaper som det å 
like selskap med andre og være omgjengelig,13 men også all kontakt 
mellom mennesker. Følgelig vil den naturlige språklige forståelsen av 
adjektivet ”psykososial” referere seg til samspillet mellom ulike 
mennesker og hvordan dette oppleves. ”Miljø” er et substantiv som har 
ulikartet betydning ut i fra hvilket fag det er snakk om. Siden det her 

                                           
 
11  Denne problematikken forsøkes også imøtekommes under avsnitt 8: 

Skoleledere som rettsanvendere. 
12  Store Norske Leksikon; http://www.snl.no/psyko-. 
13  Store Norske Leksikon; http://www.snl.no/sosial. 
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brukes i relasjon til psykologiske faktorer vil miljø i relasjon til det 
psykososiale omhandle menneskets livsvilkår og de påvirkninger det blir 
utsatt for, men også menneskets indre påvirkning på seg selv.14 Omtalt i 
forarbeidene har det psykososiale miljøet med mellommenneskelige 
forhold å gjøre, herunder samhandling og kommunikasjon individene 
imellom.15 Forarbeidene stemmer godt overens med den språklige 
forståelsen av hva som menes med psykososialt miljø. For barn og unge vil 
nok denne begrepsbruken være vanskelig tilgjengelig, særlig for yngre 
barn. Når lovgiver har valgt å bruke begrepet i opplæringsloven, er det nok 
fordi det er innarbeidet i lov og praksis over tid. 

Opplæringsloven § 9a-1 lyder: 

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit 
godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og 
læring.” 

Når ordlyden i oppll. §9a-1 klart gir anvisning om at elevene har en rett til 
et godt psykososialt miljø, blir det overordnede spørsmålet her hvilken 
betydning det har for den enkelte elev. Det psykososiale miljøet handler om 
samspillet individene imellom og kan dermed ses på som nokså relativt og 
altomfattende, samtidig som det ikke er enkelt å definere generelt.   

Spørsmålet som først melder seg er derfor om oppll. §9a-1 kan sies å være 
en individuell rettighet for den enkelte elev. Med rettighet siktes det her til 
en absolutt rettighet i betydning rettskrav, selv om rettighetsbegrepet også 
brukes i videre forstand, gjerne om rettslige prinsipper og 
menneskerettigheter som ikke kan håndheves direkte for domstolene.16  
Dersom retten til et godt psykososialt miljø er en individuell rettighet, vil 
det legge bånd på kommunens handlingsfrihet og pålegge den å sørge for at 
alle elever får oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø, uavhengig av 

                                           
 
14  Store Norske Leksikon; http://www.snl.no/milj%C3%B8/psykologi. 
15  Ot.prp.nr.72 (2001-2002)s. 23. 
16  Sandberg (2003) s. 272. 
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budsjetter og andre oppgaver. Opplæringslovutvalget har vist til at 
individuelle rettigheter er sentrale ledd i rettsreguleringen av 
opplæringsvirksomheten.17 Derfor må også opplæringsloven i likhet med 
den tidligere grunnskoleloven sies å være en rettighetslov.18 Det kan 
spørres om oppll. §9a-1 gir elevene en rettighet til et godt psykososialt 
miljø og eventuelt hva denne rettigheten består i.  

2.2 Hva vil det si at det psykososiale miljøet skal 
”fremme” helse, trivsel og læring?  

Oppll. §9a-1 må leses slik at et godt psykososialt miljø skal virke positivt 
på eleven da det å fremme etymologisk referer seg til å hjelpe frem eller å 
gi fremgang.19   

Departementets lovforslag som ble fremmet i Odelstingsproposisjonen 
satte terskelen lavere. I lovforslaget het det at ”Alle grunnskolar (…) skal 
ha eit (…) psykososialt miljø som har tilfredsstillande verknader for helsa, 
trivselen og læringa til elevane (min understrekning)”. Ut ifra en 
sammenligning av ordlyden i departementets forslag til oppll. § 9a-1 og 
bestemmelsen slik den lyder i vedtatt form, vil et miljø som er 
tilfredsstillende være noe annet og mindre enn et miljø som er fremmende. 
Dette kommer også klart til uttrykk hvis man sammenligner med 
departementets kommentar til § 9a-1 i Odelstingsproposisjonen: 

”At verknaden skal vere tilfredsstillande, vil seie at skolemiljøet 
ikkje skal forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel, 
eller øydeleggje, hindre eller forstyrre læringa.”20 

                                           
 
17  NOU 1995:18 s. 59. 
18  Se bl.a. Rt. 1990 s. 360, ”Malmvik kjennelsen”, hvor det uttales at 

”Grunnskoleloven har tradisjonelt vært oppfattet som en såkalt 
rettighetslov.” 

19  http://www.ordnett.no/ordbok.html?search=fremme&publications=23. 
20  Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s. 21. 
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Forslaget til departementet må forstås som et krav til skolene om at miljøet 
ikke skal ha negativ virkning på elevene, mens § 9a-1 slik den er vedtatt av 
Stortinget krever at skolemiljøet skal virke fremmende ved å tilføye 
elevene noe positivt.  I Odelstingsproposisjonen omtales pliktene som 
påhviler skolen i oppll. § 9a-3(1) som forebyggende arbeid, samtidig som 
det i ordlyden slik departementet foreslo står at skolen fremme et godt 
psykososialt miljø.  Dette kan tyde på at forebyggende og fremmende 
arbeid av departementet ble ansett for å være to sider av samme sak. Det er 
jo for så vidt logisk: Når man fremmer et godt psykososialt miljø, kan det 
også sies at man samtidig forebygger at negative holdninger og sosiale 
problemer fester seg. Det er viktig ikke å tape av synet at Stortinget valgte 
å vedta oppll. § 9a-1 som en rettighet for eleven, og at denne rettigheten 
ikke bare handler om at skolemiljøet ikke skal forårsake eller forsterke 
helseplager, slik terskelen for det generelle kravet til skolen var foreslått. 
Rettigheten gir positivt anvisning om at det psykososiale miljøet skal 
fremme helse, trivsel og læring, noe som også vil være mer enn å 
forebygge sykdom og skade. Dette kommer også til uttrykk i forklaringen i 
departementets veileder, selv om denne ikke er rettslig bindende: ”Et 
skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseproblemer av 
noe slag, og som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske 
helse.”21 Slik sett er det derfor ikke like treffende å si at standarden godt 
psykososialt miljø kun er av forebyggende art som arbeidsmiljølovens krav 
til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Et godt psykososialt miljø som fremmer 
helse trivsel og læring handler om å gi elevene fremgang, selv om det også 
innebærer å forebygge at skolemiljøet forårsaker eller forsterker 
helseplager eller mistrivsel, eller ødelegger, hindrer eller forstyrrer 
læringen.   

Hvordan det psykososiale miljøet fremmer elevens helse trivsel og læring, 
avhenger av hvordan eleven blir påvirket av mellommenneskelig kontakt, 
selv om det også vil være vekselvirkninger mellom det psykososiale og det 
fysiske miljøet, noe som gjør at man må se det fysiske og psykososiale 
miljøet i sammenheng.  

                                           
 
21  Se Veileder til opplæringsloven kap. 9a- elevenes skolemiljø s. 4. 
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Som eksempel kan nevnes et dårlig inneklima gir trøtte elever og lærere, 
noe som igjen har betydning for samspillet dem imellom. Et godt fysisk 
miljø vil også særlig for elever med funksjonsnedsettelser fremstå som en 
viktig forutsetning for å sikre deres rett til et godt psykososialt miljø. I 
oppll. § 9a-2 (3) heter det at ”alle elevar har rett til ein arbeidsplass 
tilpassa behova deira. Skolen skal innrettast slik at det blir teke omsyn til 
dei elevane ved skolen som har funksjonshemningar.  Bestemmelsen 
presiserer plan- og bygningsloven § 29-3 sitt krav til universell utforming 
for helse, miljø og sikkerhet i skolebygg og uteområder basert på de 
standarder som følger av plan- og bygningslovsforskriften.22 Kravet går i 
korte trekk på at det fysiske miljøet skal være innrettet slik at det er 
tilgjengelig for alle. Slik utgjør kravet om universell utforming av 
skolebygg et viktig bidrag for at elever med funksjonsnedsettelser skal 
oppleve skolehverdagen som fremmende for deres helse trivsel og læring 
og som likverdige deltakere i skolefellesskapet. Hvis en elev i rullestol må 
benytte seg av en annen inngang enn de andre, eller må spise matpakken i 
klasserommet alene fordi skolekantina kun kan nås gjennom en trapp, vil 
det utvilsomt oppleves som nedverdigende og påvirke elevens psykososiale 
miljø negativt. 

Selv om det fysiske miljøet har stor betydning for det psykososiale miljøet, 
velger jeg23 kun å konsentrere meg om hva som er et godt miljø i 
psykososialt henseende. Oppll. § 9a-1 gir positivt anvisning om at det et 
godt psykososialt miljø fremmer helse, trivsel og læring. Det interessante 
blir da å se nærmere på hvilken betydning de ulike miljøfaktorene har for 
standarden godt psykososialt miljø. 

2.3 Helse som miljøfaktor 

Begrepet helse er vanskelig å avgrense samtidig som dets innhold vil 
forandre seg med tiden. Dette viser seg blant annet gjennom at 
helsebegrepet har gjennomgått betydelige forandringer i årenes løp. Fra 

                                           
 
22  Ot.prp.nr.72 (2001-2002)s.32 og Ot.prp nr.45 (2007-2008) s. 342. 
23  Vitenskaplig assistent Simen Warp står for denne delen av analysen. 
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tidligere å være det motsatte av sykdom og død, er helsebegrepet utvidet til 
å omfatte den mer allmenne funksjonsdyktigheten i individets totale 
livssituasjon hvor så vel den psykiske som den fysiske helse er omfattet24.  
Dette synes nærmest i dag som en selvsagthet. Oppll. § 9a-1 gir elevene 
rett til et ”eit godt psykososialt miljø som fremjar helse(…)” Det 
interessante her er hvilken betydning begrepet helse har som miljøfaktor 
for det psykososiale miljøet. 

Opplæringsloven inneholder ikke noen definisjon av helse og det følger 
heller ikke av forarbeidene hva lovgiver kan ha ment med et 
helsefremmende skolemiljø. Det finnes flere ulike definisjoner av helse. 
WHO sitt helsebegrep er blitt trukket fram i forarbeidene til 
arbeidsmiljøloven av 1973, samtidig som begrepet også har vært gjenstand 
for diskusjon i juridisk teori25. Videre synes også barnekonvensjonen art. 24 
å bygge på WHO sitt helsebegrep26, selv om konvensjonskravene der kan 
sies å rette seg mer mot helsetjenesten enn skolen. Det kan derfor spørres 
om dette helsebegrepet skal være utgangspunktet for miljøfaktoren helse i 
oppll. § 9a-1. Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin definisjon av helse 
bygger på et såkalt utvidet helsebegrep og lyder som følger: ”Helse er ikke 
bare frihet fra sykdom og lyte, men fullstendig, legemlig, psykisk og sosialt 
velvære”.  Som det følger av WHO sitt helsebegrep, legges listen for hva 
som er å regne som helse nokså høyt, noe som har gjort at den har vært 
gjenstand for kritikk.  

Kjønstad og Syse er blant kritikerne som er skeptiske til å bygge på WHO 
sitt helsebegrep på helserettens område, blant annet med den begrunnelse at 
en optimal helse er uoppnåelig og at det er uønsket at andre mer sosiale 
problemer også skal være helsevesenets oppgave.27 Selv om denne 
kritikken har gode grunner for seg, vil den nok ikke ha samme gyldighet på 
skolens område fordi skolen i motsetning til helsevesenet har en viktig 
                                           
 
24  Ot.prp.nr.3 (1975-1976) s.29. 
25  Se Ot.prp.nr.3 (1975-1976) s.29, Kjønstad og Syse (1993) s.401 og Kjønstad 

(1978) s.491. 
26  Halvorsen i Barnekonvensjonen – barns rettigheter i Norge (2008) s. 155. 
27  Kjønstad og Syse 1993 s. 401. 
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sosialiserende funksjon. Det som eventuelt vil gjøre det mer betenkelig å 
legge WHO sitt helsebegrep til grunn for hva som er et godt 
helsefremmende psykososialt skolemiljø, må det være at begrepet ikke 
skiller mellom god og dårlig helse, men nærmest forutsetter helse som noe 
fullkomment, noe som gjør den lite anvendelig for å fastslå når 
skolemiljøet er godt. Det å ha en rett til at det psykososiale miljøet er godt 
slik at helse fremmes kan umulig være det samme som å ha rett til et 
skolemiljø som gir den enkelte et fullstendig psykisk og sosialt velvære, 
selv om dette selvfølgelig er høyst ønskelig. Etter ordlyden vil det å 
fremme helse være mer enn å fremkalle eller forsterke helseplager eleven 
allerede har, samtidig som elevens rettighet ikke kan bygge på et 
fullstendig velvære. 

Når det ikke er holdepunkter i verken opplæringsloven eller dens 
forarbeider for å si noe mer konkret om hva som fremmer helse, kan det 
spørres om det er hensiktsmessig å forsøke finne en bestemt helsedefinisjon 
som grunnlag for hva som fremmer helse. Noe av det samme spørsmål ble 
stilt i forarbeidene til den tidligere arbeidsmiljøloven ved spørsmål om det 
er hensiktsmessig at arbeidsmiljølovens bestemmelser skal bygge på WHO 
sitt helsebegrep.28 Ved vurderingen av hva som skulle ligge i helse som en 
arbeidsmiljøfaktor ble det ansett som viktigere å legge opp til at det gis 
rimelige helsemessige betingelser for utfoldelse og aktivitet for den 
enkelte, samtidig som det forebyggende helsearbeidet gis prioritet.29  

De fleste elever som har et som har et godt forhold til medelever og 
skolepersonell vil nok oppleve det psykososiale miljøet i skolen som 
helsefremmende uten at det trengs spesielle tiltak eller veiledning og hjelp. 
I grunnskolen vil det å ha venner, oppleve mestring både faglig og sosialt, 
bli sett og forstått av læreren kunne bidra vil stryke helsen til de fleste. 
Videre vil gymtimer og fellesaktiviteter også kunne gi et positivt 
helseoverskudd. Gode matvaner, sosiale relasjoner og velholdte skolebygg 

                                           
 
28  Ot.prp.nr.3 (1975-1976) s. 29. 
29  Ot.prp.nr.3 (1975-1976) s. 29. 
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er også noen av de sidene ved skolevirksomheten som har innvirkning på 
elevens helse.  

Et nærmere svar på hva som fremmer helse for den enkelte elev mer 
spesielt kan ikke besvares konkret, selv om det er klart at alle elevene har 
rett til mer enn bare ikke ta skade av skolegangen.30 Dette er noe av 
konsekvensen av at standard som må holde de relevante krav som 
lovgivningen og faglige normer stiller opp i mot det enkelte tilfelle. Når 
standarden stiller et funksjonskrav, vil skolen måtte foreta seg det den etter 
loven skal og kan for at eleven opplever skolehverdagen som 
helsefremmende. Derfor vil spørsmålet om skolen fremmer helsen til 
eleven måtte vurderes ut i fra de relevante krav opplæringslovgivningen og 
annen relevant lovgivning stiller til skolens virksomhet og hvordan skolen 
velger å løse til dette til det beste for eleven. 

Selv om skolen driftes på en måte som de fleste vil si er god, vil det alltid 
være elever som er spesielt sårbare eller har sykdommer eller plager som 
kan være vanskelig å vurdere i forhold til årsaken. At det er virkningen på 
den enkelte elev som er avgjørende for om skolemiljøet fremmer helse, 
gjør at elvene har rett til et godt psykososialt miljø som for dem fremmer 
helse. Et særlig spørsmål vil derfor oppstå hvilken rett elever med særlige 
helsemessige utfordringer. Som uttalt i forarbeidene vil: ”helseplager (…) 
ofte kunne observerast direkte. Men ein må også vurdere sjølve miljøet for 
å kunne halde ute eventuelle ytre årsaker.” Forarbeidene synes å legge opp 
til at skolen gjennom en slags eliminasjonsmetode må finne ut av om det er 
skolemiljøet eller andre forhold som gir elever helseplager. I en artikkel 
fremhever Rune Dahl at ikke alle typer ubehag kan tilskrives det 
psykososiale miljøet, noe som etter hans syn betyr at det må foretas en 
vurdering av rimeligheten og sannsynligheten av at ubehaget knytter seg til 
selve skolemiljøet. Som eksempel viser han til at noen problemer kan være 
av ren psykiatrisk art.31 Selv om grensedragningen Dahl viser til er viktig 
for å finne ut av om skolemiljøet er hovedårsaken eller en medvirkende 

                                           
 
30  Ot.prp.nr.72 (2001-2002)s. 31. 
31  Dahl i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (2009) nr. 3. 
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årsak til helseproblemer, vil etter mitt syn ikke kunne brukes som argument 
mot at en elev med særlige behov som følge av psykiske problemer ikke 
skal tas hensyn til ut i fra sine forutsetninger.   

Som påpekt i departementets lovforslag er et tilfredsstillende skolemiljø et 
skolemiljø som ikke forårsaker eller forsterker helseplager. Når Stortinget 
har gitt eleven en rettighet som skal fremme helsen til alle elever, 
innebærer det slik jeg ser det at skolen har et særlig ansvar for å 
tilrettelegge skolehverdagen for elever med særlige psykososiale behov, 
selv om det ikke er presisert en spesiell rett slik som for det fysiske miljøet 
i oppll. § 9a-2(3). I forarbeidenes merknad til oppll. § 9a-1 uttales det at 
statlige fagråd har gitt retningslinjer om skolemiljøet og at skolen ved å 
følge disse kan hindre at det oppstår sykdom eller plager.32 Selv om 
forarbeidene synes å forutsette at det er snakk om fagråd i relasjon til det 
fysiske miljøet, blir spørsmålet om uttalelser fra helsepersonell i forhold til 
enkeltelever bør følges for å sikre elever en rett til et godt psykososialt 
miljø. 

Til illustrasjon kan det vises til sak 14, jenta som vil ta sitt eget liv, hvor 
elevens psykiater skriver til rektor: ”Jeg finner det klart vist at jenta har 
særlig behov for trygghet i læringssituasjonene etter vanskelig skolegang i 
mange år. Jeg finner også klar sammenheng mellom jentas psykiske 
tilstand og skolesituasjonen. For å nå kunne utvikle seg faglig må hennes 
sosiale læringsmiljø tilby nok trygghet til at hun kan møte på skolen og 
lære mens hun er der. Jeg ser det som grunnleggende viktig for jentas 
videre skolegang og psykiske helse at dette blir tatt hensyn til, og anbefaler 
derfor at jentas egen oppfatning vektlegges.” 

En kan spørre seg hvilken grad skolen plikter å følge en slik anbefaling. 
Etter mitt syn må vurderinger fra helsepersonell med helsefaglig 
kompetanse likestilles de generelle fagråd som forarbeidene legger opp til, 
fordi virkningen av psykososiale miljøfaktorer på elever med særlige 
psykososiale problemer krever medisinskfaglige vurderinger som ikke kan 

                                           
 
32  Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.31. 
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generaliseres. Barns rett til medbestemmelse etter BK art. 12 vil måtte 
komme inn som en viktig side av å sikre elever med særlige behov et godt 
psykososialt miljø. Skolen kan vanskelig velge å ignorere elevens ønsker 
når de også støttes av medisinfaglige vurdering basert på under 
begrunnelsen at skolen må ta hensyn til alle de andre elevene. I 
funksjonskravet ligger det også en føring om at de tiltak skolen velger å 
sette i verk må ha dokumentert virkende effekt33, noe som det for det 
psykososiale miljøet sin del må bety at det legges stor vekt på barnets egen 
mening, særlig når den støttes av helsepersonell. 

I sak 14 synes rektor ikke å bry seg om anbefalingen fra psykiateren når 
skolen kommer med sin begrunnelse for hvorfor den ikke har fulgt 
psykiaterens anbefalinger om å la jenta få bytte gruppe: ”Etter skolens syn 
har det vært et ensidig fokus på at (…) ønsker skal imøtekommes, uten at 
hensynet til helheten har vært vurdert. Skolen må imidlertid ta hensyn til 
alle elevene, noe som medfører at ikke alle ønsker kan imøtekommes”.  

Det må være klart at en elev med psykiske plager som ikke bare har sin 
årsak i skolemiljøet har rett til et godt psykososialt miljø og at det igjen gir 
skolen et særlig ansvar overfor å tilrettelegge for denne eleven fordi § 9a-1 
stiller et funksjonskrav.34 Elevens rettighet blir ikke oppfylt når skolen 
velger å ignorere elevers særlige behov som medfører at eleven sine 
helseplager forsterkes. Funksjonskravet som effektivitetskrav innebærer at 
skolen må bruke mer tid på elever med særlige behov for å oppnå det 
samme resultat som andre elever nærmest oppnår på egenhånd; at 
skolemiljøet fremmer helse. Det kan til og med tenkes at skolen må benytte 
seg av skolehelsetjenesten for å bistå med kompetanse som skolens ansatte 
ikke har.35 

                                           
 
33  Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s. 31. 
34  Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s. 31. 
35  Meld. St. 19 s. 49. 



- 25 - 
 

 

 

2.4 Hva ligger i begrepet ”trivsel”?  

Trivsel er et upresist og skjønnsmessig begrep som vanskelig lar seg 
definere ut over at man tenker seg at det har med følelse av velbehag å 
gjøre. Trivsel er også regnet som en av faktorene som gir et helsemessig 
overskudd i hverdagen,36 og sies å foreligge når det psykososiale miljøet er 
helsefremmende. Hva som ligger i et trivselsfremmende skolemiljø er ikke 
omtalt nærmere i opplæringslovens forarbeider, men i forarbeidene til 
kommunehelsetjenesteloven er det påpekt at det er en uskarp grense 
mellom helse og trivsel; begge faktorene har med livskvalitet å gjøre.37 

2.5 Når er det psykososiale miljøet trivselsfremmende?  

Det kan spørres hva som ligger i at det psykososiale miljøet skal fremme 
trivselen til elevene. I departementets veileder er et skolemiljø som 
fremmer trivsel omtalt som: 

”(…) et skolemiljø hvor alle elever kan trives, og som bidrar til 
at skolen oppleves som et meningsfullt sted å være.” 38   

At elevene trives er avgjørende for deres utvikling både faglig og sosialt. 
Gode sosiale relasjoner til lærere og medelever er det som først og fremst 
vil bidra til å fremme barns trivsel i grunnskolen.  

2.6 Trivsel i klassen / gruppen.  

Klassen eller gruppens betydning for den sosiale tilhørighet følger av oppll. 
§ 8-2 (1) første punktum, som slår fast at i opplæringen skal elevene deles 
inn i ”(…) klassar eller basisgruppar som skal vareta deira behov for 
sosialt tilhør”. Denne formuleringen er ment å fremheve 
klassens/basisgruppens betydning for å ivareta alle elevenes behov for 
                                           
 
36  Se NOU 1997:7 s.56. 
37  Jf. Ot.prp.nr 40 (1986-1987) s. 9. 
38  Jf. Veileder til opplæringsloven kap. 9a- elevenes skolemiljø s. 4. 
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sosial trygghet og stabilitet.39 Klassegruppeinndelingen kan derfor være et 
viktig ledd i arbeidet med å få elevene til å føle trygghet og sosial 
tilhørighet. Å tilhøre et mer konkret faglig og sosialt fellesskap som en 
klasse eller basisgruppe, vil være et godt utgangspunkt for å knytte gode 
sosiale bånd og skape trivsel blant elevene.  

Før oppll. § 8-2 ble endret ved lov av 27. juni 2003 nr. 69, gav ordlyden 
klart utrykk for at elevene hadde rett til å tilhøre en klasse, samtidig som 
det i den opphevede § 8-3 var fastsatt tallfestede krav til maksimalt antall 
elever per trinn. Foruten pedagogiske hensyn, var denne grensen begrunnet 
med å; ”medverke til at elevane kan oppleve å høre til i ei sosial gruppe”.40 

Ved lovendringen ble de detaljerte bestemmelsene i oppll. §§ 8-2, 8-3 
og 8-4, opphevet og byttet ut med skjønnsmessig rettslig standard i § 8-2, 
som bestemmer at klasser og grupper ikke må være større enn det som er 
”pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg”. Ved vurderingen av hva som 
er pedagogisk forsvarlig må det foretas en skjønnsmessig vurdering av 
elevsammensetningen, hvor blant annet individuelle og kollektive 
egenskaper, samt aldersblanding skal tillegges vekt.41  

I høringsbrevet anså departementet at den skjønnspregede standarden for 
klasse/gruppe organiseringen vil bidra til å øke trivselen til elevene:  

”Det er etter departementets oppfatning nødvendig å ha et 
regelverk som gjør at skolene planlegger ut fra hvordan 
læringsutbyttet kan økes, trivselen bedres og målene i læreplanen 
nås.”42 

Selv om det for så vidt følger utrykkelig av § 8-2 (1) første punktum at 
klassen/basisgruppen skal ivareta elevens behov for sosial tilhørighet, kan 
det spørres om elevens rett til å tilhøre en bestemt klasse er svekket.  Det 
                                           
 
39  Jf. Ot.prp.nr.67 (2002-2003) s.34. 
40  Jf. oppll. § 8-2(1) fjerde punktum. 
41  Jf. Ot.prp.nr.67 (2002-2003) s.10. 
42  Jf. Ot.prp.nr.67 (2002-2003). 
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virker som at lovendringen i større grad har åpnet for realiseringen av 
departementets intensjoner om at ”(…) skoleeigarane og skolane” skal 
kunne ”(…) stå friare i organiseringa og fordelinga av ressursane, så langt 
dei skjønnsmessige krava elles i lova blir oppfylte”.43  

Selv om retten til et godt psykososialt miljø som fremmer trivsel skal være 
ressursuavhengig, vil det fort kunne problematiseres i forhold til 
enkeltelevers behov for å høre til en bestemt klasse/gruppe, da den 
skjønnsmessige standarden i oppll. § 8-2 støtter opp om skolenes lokale 
frihet til å dele inn forskjellige grupper bygger på hensynet til 
ressurseffektivitet.  

I sak 14, jenta som vil ta sitt eget liv, ønsker en sårbar jente å gå i samme 
gruppe med sine nærmeste venninner på ungdomsskolen. Tross 
anbefaleringer fra leger og psykologer ønsker ikke skolen å imøtekomme 
jentas ønske om gruppebytte. Skolens forklarer at den har inndelt elevene 
med bakgrunn i sosiale, praktiske og faglige grunner. 

Når elevene er gitt en individuell rettighet til et godt psykososialt miljø, 
kan en spørre seg om skolens skjønn og ressursmessige prioriteringer som 
grunnlag for gruppeinndelinger må vike når klasse/gruppebytte er det 
eneste egnede tiltak for å fremme enkeltelevers psykososiale miljø i et gitt 
tilfelle. Utdanningsdirektoratet synes i sitt rundskriv å forutsette et krav om 
forholdsmessighet mellom tiltak og problem.44 Så lenge skolen kan 
oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø på en annen måte, må 
eleven finne seg i at ikke dets eget ønske oppfylles.   

Tilfellet i sak 14, jenta som vil ta sitt eget liv, er derimot av en slik art at 
skolen ikke kan oppfylle jentas rett uten å iverksette gruppebytte. Det må 
ses i sammenheng med at problemet er så stort at helsefaglig personell er 
bekymret for jentas liv og helse. Som påpekt i forarbeidene skal standarden 

                                           
 
43  Jf. Ot.prp.nr.67 (2002-2003). 
44  For mer om dette, se Udir 2-2010 s. 4. 
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”godt fysisk og psykososialt miljø” gjenspeile faglige vurderinger til 
enhver tid, noe som gjør at uttalelser fra helsepersonell må veie tungt. 

Andre elever med mindre alvorlige problemer må kunne finne seg i andre 
og mindre krevende tiltak. At det ut ifra retten til et godt psykososialt miljø 
ikke generelt kan utledes en rett til å bytte klasse, må ses i lys av at 
rettigheten i oppll. § 9a-1 er en rettslig standard med et fast innhold som 
må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle baser på lovens minstekrav, 
elevens behov og tiltakets effekt.  

2.7 Trivsel i friminuttene.  

Elevene skal ikke bare trives i klassene/gruppene. En god del av dagen går 
også med til friminutter. Friminuttene er en viktig arena for elevene å 
utvikle sine sosiale ferdigheter, samtidig som de også får pause fra selve 
opplæringen. Her vil elevene selv spille en større rolle overfor hverandre. 
Læreres rolle er mer tilbaketrukket, som oftest begrenset til det å inspisere.  

Når mesteparten av krenkende ord og handlinger som mobbing skjer 
utenom undervisningstimene,45 er det særlig viktig at barns trivsel også 
fremmes i friminuttene.  Den eleven som opplever å bli utestengt fra det 
sosiale fellesskap, vil vegre seg for å høre skoleklokken ringe. Det som for 
elevene skal være et avbrekk fra skolearbeid og faglig konsentrasjon, blir 
ikke det for den som opplever det sosiale miljøet til medelevene som 
trivselshemmende. Som Erling Roland så treffende har uttalt; ”for den som 
blir mobbet må ’friminutt’ være et merkelig ord.”46 

I sak 1, klassen er ute av kontroll, uttaler mor til ei jente som er blitt 
presset til å kle av seg i et friminutt, at det går bra i timene, men at 
problemene oppstår i friminuttene. 

                                           
 
45  Se Roland 2007 s. 112. 
46  Se Roland 2007 s. 112. 
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Når det gjelder betydning for trivselen i friminutter og pauser, er grunn til å 
fremheve at barn etter BK art. 31 nr. 1 har en rett til ”rest and leisure, to 
engage in play and recreational activities appropriate to the age of the 
child and to participate freely in culutural lifte and the arts.” BK art. 31 
nr.1, blir omtalt som ”retten til lek, hvile og fritid”, og er på mange måter 
en glemt rettighet, kanskje fordi fritid for voksne fremstår som et 
privilegium snarere enn en nødvendighet. For barn derimot, er lek ansett 
for å spille en vesentlig rolle for deres utvikling, noe FNs barnekomité har 
fremhevet.47 I norsk sammenheng er også lek ansett for å være til barnets 
beste.48  Hvis et barn ikke evner å leke med andre, kan det gi indikasjoner 
på manglende personlige og sosiale ferdigheter.49 Årsaken til sosial 
tilbaketrukkethet kan skyldes mobbing eller andre former for sosial 
utestengelse. Nå er det slik at lek ofte blir forbundet med yngre barn, det vil 
være mer naturlig å snakke om fritid for elever på ungdomstrinnet. For 
barn og unge i alle aldre, er kjernen ved denne rettigheten at man har en rett 
til å få slappe av og utfolde seg i trygge omgivelser. Som Bratholm uttalte i 
en mobbesak han sterkt engasjerte seg i: 

”Det vises til (…) artikkel 31 som skal sikre hvile og fritid. Mye 
av mobbingen tok nettopp sikte på å hindre Kristoffer i å bruke 
fritiden på en positiv måte.”50 

Fra et barneperspektiv vil retten til lek, hvile og fritid være nødvendig for å 
utvikle sosial kompetanse, og for å bygge overskudd til læring. At barn skal 
ha rett til å være barn innebærer at barn må få lov til å utfolde seg i trygge 
omgivelser uten noen form for overgrep.51 Derfor kan et skolemiljø som 

                                           
 
47  Se Kjørholt, Anne Trine i Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge 

s. 221, som viser til FNs Barnekomités General Comment nr. 7. 
48  Se Kjørholt, Anne Trine I Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge s. 

221. 
49  Se UNICEF 2007 s. 469. 
50  Jf. Bratholm 2001 s. 85. 
51  Se Kjørholt, Anne Trine I Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge 

s. 221. 
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oppleves som trivselshemmende, snarere enn trivselsfremmende få 
alvorlige konsekvenser for barns utvikling.  

Selv om barn og unge i stor grad styrer fritidsaktivitetene selv, har skolen 
en forpliktelse til å arbeide for et psykososialt miljø der den enkelte 
opplever trygghet og sosial tilhørighet jf. oppll. § 9a-3 (1). Dette innebærer 
at skolepersonellet også aktivt og systematisk må ta større del i de 
aktiviteter som foregår i friminuttene hvis det er nødvendig for å fremme 
enkeltelevers psykososiale miljø. For eksempel må de som er ute på 
inspeksjon gjøre en ekstra innsats for å sørge for at den eleven som går 
alene finner seg til rette i et fellesskap med andre elever. Videre kan det 
også for eksempel være grunn til å engasjere seg ekstra for å fremme et 
helhetlig inkluderende miljø mellom ulike sosiale grupperinger i 
skolegården, dersom det skulle vise seg at de skaper problemer for 
hverandre. 

BK art. 31 bruker formuleringen å fremme i art. 31 nr. 2, mens art. 31 nr. 1 
kun pålegger statene å respektere denne retten. Art. 31 nr. 2 oppmuntrer til 
deltagelse i det kulturelle liv mer spesielt, mens art. 31 nr.1 gjelder lek og 
fritid generelt. Det psykososiale miljøet i skolen vil relatere til det generelle 
i artikkel. 31 nr. 1. Oppll. § 9a-1 jf. § 9a-3 (1) kan derfor synes å 
overoppfylle de kravene BK art. 31 nr. 1 stiller. 

Som tidligere nevnt har trygghet med mestring å gjøre. Selvtillit sosialt vil 
også medføre at barn i større grad deltar i undervisningen. Dette bringer en 
videre over på betydningen av at det psykososiale miljøet i skolen også skal 
være læringsfremmende. 

2.8 Stiller retten til et godt psykososialt miljø krav til 
selve undervisningen?  

Verken oppll. kap 9a eller dens forarbeider sier noe mer konkret om barns 
rett til et godt psykososialt miljø i forhold til selve 
undervisningssituasjonen. I direktoratets rundskriv påpekes det at det 
pedagogiske opplegget faller utenfor elevenes rett til et godt psykososialt 
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miljø. Det kan synes noe usikkert hva som menes med denne uttalelsen. 
Selv om den for så vidt ikke er rettslig bindende, er dette spørsmålet av stor 
betydning da mesteparten av skolehverdagen tilbringes i klassen eller 
gruppen hvor læreren har ansvaret for å gjennomføre undervisningen. FNs 
barnekomité har i sin General Comment til BK art. 29 fremhevet at 
undervisningsprosessen, herunder de pedagogiske metodene, må ta hensyn 
til de rettigheter og verdier konvensjonen bygger på, fordi barn ikke mister 
sine rettigheter når de går gjennom skoleporten.52 I Stortingsmeldingen 
”Kvalitet i skolen”53 tas dette opp under punkt 3: ”Hva fremmer elevenes 
læring?”. Selv om det er flere forhold som spiller inn nevnes lærerens rolle 
spesielt under punkt 3.1.1 ”Et godt sosialt miljø”:  

”Lærere som klarer å etablere en god relasjon til elevene ved for 
eksempel å vise respekt for elevenes egne initiativer, oppnår 
bedre resultater med elevenes læring, i fag, selvtillit, motivasjon 
og sosiale kompetanse. Dersom lærerne har en dominerende 
lederstil som ikke åpner for samarbeid med og involvering fra 
elevene, vil elevene i større grad utvikle lav motivasjon og svak 
selvtillit. Autoritære lærere som krever lydighet, reagerer med 
sinne og tyr til straff og tvang, skaper ikke en varig forbedring av 
klassemiljøet.” 

Selv om stortingsmeldinger som denne ikke kan sies å ha nevneverdig 
rettskildemessig vekt, synes den å gi uttrykk for betydningen for lærens 
fremferd i skolen. I tråd med de rettigheter som følger av 
barnekonvensjonen mener jeg det er klart at barns rettigheter også får 
innvirkning på hvordan Når rundskriv kun er veiledende dokumenter som 
ikke er rettslig bindende og mesteparten av tiden barn og unge tilbringer i 
skolen er tid hvor de skal lære, kan det spørres om det rent rettslig kan 
stilles krav til undervisningen i lys av standarden godt psykososialt miljø 
som fremmer læring. 

                                           
 
52  FNs Barnekomités General Comment nr. 1 avnitt 8. 
53  St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. 
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Når barn har minst like gode rettigheter som voksne arbeidstakere, kan det 
være av interesse å se nærmere på hva Høyesterett har sagt om 
organiseringen av virksomheten og dens betydning for det psykososiale 
miljøet på arbeidsrettens område. I Rt. 1997 s.1505 ”Stryn apotek” kom 
Høyesterett til at arbeidsgivers organisatoriske opplegg var så skadelig for 
arbeidstakerens psykososiale miljø at arbeidstakers valg om å avslutte 
arbeidet uten oppsigelse ikke kunne ses på som et kontraktsbrudd overfor 
arbeidsgiver. Om det konkrete saksforhold uttalte Høyesterett: 

”I utgangspunktet er en kommunikasjonsform med lapper og 
telefakser vanlig og praktisk.(...) Det som imidlertid preger 
saken, er detaljene som kunne bli tatt opp og mengden av lapper, 
til dels med en ubehagelig tone, selv om noen hadde et 
alminnelig hyggelig innhold. Ankemotpartene ble stadig møtt 
med lapper om hva de skulle gjøre, hva de hadde glemt eller 
gjort galt, til dels om forhold som måtte fortone seg som 
bagateller. Mange av lappene var til bestyreren, men de kunne 
også være rettet til de andre. Dette var en uheldig form for 
enveiskommunikasjon, som gjorde diskusjon om spørsmålene 
vanskelig. Lappene og det øvrige bevismaterialet viser at 
apoteker A la seg opp i detaljer helt ned til å fjerne julepynt og 
informasjonsmateriell fra skranken på apoteket.  

Denne form for detaljstyring og kommunikasjon måtte gi inntrykk 
av overvåking og nedvurdering av de ansatte, og var etter min 
mening egnet til å skape usikkerhet og utrygghet i arbeidet.”54 

Oppsummeringsvis ga Høyesterett følgende bemerkning om sitt 
totalinntrykk av arbeidsmiljøet; 

”(..) bevisstoffet i det hele gir grunnlag for å fastslå at det var et 
ualminnelig dårlig arbeidsmiljø ved filialapoteket de siste årene 

                                           
 
54  Rt. 1997 s. 1505 på s. 1514. 
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før arbeidsforholdene opphørte. Dette var en stor belastning for 
ankemotpartene og gikk utover deres helse og velferd.”55 

Etter mitt syn illustrerer dommen ganske klart at arbeidsgivers organisering 
av virksomheten mer overordnet kan anses som et klart brudd på kravet om 
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø uten at det innebærer konkrete episoder av 
for eksempel trakassering eller mobbing mot enkeltpersoner. Stryn-apotek 
dommen angår arbeidsgivers styring av virksomheten, mens elevene i 
undervisningssituasjonen mottar opplæring av som oftest av læreren som er 
arbeidstaker. Siden det er skolens ledelse som etter oppll. § 9a-4 annet 
punktum har ansvaret for den daglige gjennomføringen av at de krav som 
stilles etter oppll. kap. 9a, vil det i hovedsak være rektor som arbeidsgivers 
representant i skolen å sørge for at lærerne utfører sine arbeidsoppgaver i 
samsvar med opplæringsloven med forskrifter, jf. arbeidsmiljøloven. Jeg 
vil også her trekke frem to lagmannsrettsdommer som angår arbeidsavtaler. 

I en dom fra Eidsivating lagmannsrett, LE-2009-101574 har to lærere gått 
til sak for å kreve kommunens beslutning om å flytte dem til en annen 
skole var ugyldig. I premissene ble det fremhevet at lærerne sto i spissen 
for å skape et dårlig miljø blant både lærere og elever og flyttingen ble 
ansett nødvendig som ledd i å bedre miljøet på skolen. Lagmannsretten 
kom til at flyttingen ikke var ugyldig, da flyttingen lå innenfor 
arbeidsgivers styringsrett, var saklig begrunnet og ikke kunne ses på som 
en disiplinær reaksjon mot lærerne. Om lærernes holdninger til elevene og 
læringsmiljøet uttalte lagmannsretten:  

”Lagmannsretten finner det sannsynliggjort at det var klare 
mangler ved læringsmiljøet på skolen. (…) Alle elever har rett til 
et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf 
opplæringslova § 9a-1. Lagmannsretten sitter etter bevisførselen 
igjen med det inntrykk at det hadde festet seg en uheldig og 
uakseptabel holdning og kultur i lærerkollegiet ved skolen. B og 
A var blant eksponentene for en klart negativ holdning til å 

                                           
 
55  Rt. 1997 s. 1505 på s. 1514. 
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forsøke nye/endrede pedagogiske virkemidler under henvisning 
til at de tiltak som ble foreslått fra PPT, var forsøkt før, og at det 
ikke var noen vits å prøve. Lærere ved skolen ga også uttrykk for 
en klart uheldig holdning overfor barn med særlige behov. De 
hadde fastlåste synspunkter på hvordan enkelte barn fungerte i 
skolesituasjonen og at årsaken var å finne i hjemmet. (…) Det er 
fremkommet at lærere ved skolen omtalte elever og foreldre på 
en uakseptabel måte blant kolleger og andre ansatte i 
kommunen.” 

Videre vises det også i dommen til at lærerne ikke valgte å ta formålet med 
tilpasset opplæring seriøst og valgte å omtale eleven og dens familie på en 
særdeles krenkende måte, som ble ansett som et brudd på omsorgsplikten 
som tidligere var hjemlet i opp. § 1-1 (6), nå forutsatt i oppll. § 9a-3 (2): 

”Lærer G som arbeidet på skolen høsten 2006, reagerte på at det 
ikke var satt i gang tiltak i forhold til en elev som lå tilbake i 
lesing helt opp i fjerde klasse. Dette fremstår ikke som forenlig 
med kravet til tilpasset opplæring og tidlig innsats, jf 
opplæringslova § 1-3. Problemet ble av kollegene på skolen 
forklart med at elevens foreldre også var ”sene”, og at slik var 
det i den familien. Når det i opplæringslovas § 1-1 siste ledd 
fastlås at alle former for diskriminering skal motarbeides, 
innebærer det at det ikke er rom for krenkende ord eller 
handlinger (..)” 

Som dommen illustrerer, er det nær sammenheng mellom lærerens 
pedagogiske opplegg og det psykososiale miljøet. Dette har også blitt 
fremhevet i en lagmannsrettsdom, LG-2008-105443:  

”Etter lagmannsrettens oppfatning har også A vist en fremtreden 
overfor elever som har vært sterkt kritikkverdig. (…) 
Opplæringsloven stiller krav til kvalitet i undervisningen og til 
elevenes psykososiale miljø og det pålegger den enkelte lærer et 
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ansvar for at undervisningen legges opp i samsvar med disse 
krav.”56 

Om lærerens pedagogiske opplegg uttalte lagmannsretten:  

”(…) hun praktiserte helt andre regler enn de øvrige lærerne og 
rettet kritikk mot deres måte å undervise på. Det ble også 
fremhevet pedagogiske mangler i form av vanskelige og upresise 
oppgaver.” 

Når formålet med utdanningen bygger på bestemte verdier, må det også 
bety at det læringsmiljø barn mottar undervisningen i også skal bygge på 
disse verdiene.57 Med støtte i ovennevnte rettspraksis i lys av formålet med 
opplæringen og BK art. 29 mener jeg at standarden godt psykososialt miljø 
må opp mot de kravene opplæringslovgivningen stiller til undervisningen 
på lik linje som arbeidsmiljøloven stiller krav til virksomheten.  

En annen viktig side ved læringsfremmende miljø er fravær av negativ 
påvirkning. Barn har rett til å lære i trygge og forståelsesfulle omgivelser.58 
Fysisk refsing og annen form for krenkende behandling fra 
skolepersonellets side er forbudt, dette følger klart av oppll. § 2-9 (3).  
Fysisk refsing vil foruten å rammes av straffelovens regler om vold, være 
noe som skolens personale gjennom sin handlingsplikt skal reagere mot, jf. 
oppll. § 9a-3 (2).  

Helgeland viser til at andre former for krenkende behandling kan være å 
henge ut eller latterliggjøre elevene.59 Hva som er å henge ut og 
latterliggjøre elever kan tidvis være vanskelig å si konkret, dersom det ikke 
er snakk om mobbing, diskriminering, rasisme eller andre former for atferd 
som er skolens personell klart plikter å arbeide mot, jf. oppll. § 9a-3.  

                                           
 
56  LG-2008-105443. 
57  Jørgensen i Socialretlige udviklinger og udfordringer (2008) s. 159. 
58  Kilkelly (2008) s. 459. 
59  Helgeland (2006) s. 87. 
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Dersom det oppstår diskusjoner rundt temaer som enkeltelever kan oppleve 
som sensitive og vanskelige, kan det spørres om det i konkrete tilfeller kan 
være et brudd på elevenes rett til et godt psykososialt miljø. 

Til illustrasjon kan jeg vise til klagesak 13, nektet å fremføre en religiøs 
sang, hvor skolen beslutning om å nekte eleven å fremføre en religiøs sang 
senere ble diskusjonstema i klassen. I sin klage opplyser foreldrene:  

”Slike diskusjoner bør lærerne heller forsøke å avverge eller 
avvise når de dukker opp. Å ta parti mot gutten i klassens påhør 
er ikke med på å styrke vår tillit til at skolen evner å takle dette 
korrekt. (…) trives nå dårligere på skolen, han konsentrerer seg 
dårligere om hjemmearbeidet, og han har en oppfattelse av at 
lærerne og skolen ikke liker ham lengre.” 

I sitt tilsvar uttaler rektor: 

”Jeg har tatt dette opp med lærerne på trinnet, men de kjenner 
seg ikke igjen i beskrivelsen i klagen. De sier imidlertid at (…) 
selv har vært svært aktiv ved å ta opp temaet i ulike 
sammenhenger og gjerne diskutere saken med både lærere og 
elever.(…) Samtidig må det aksepteres at skolens ansatte har et 
enhetlig syn når det gjelder reaksjonen mot (…). 

I sin klagesaksbehandling anbefaler Fylkesmannen at skolen: 

”I stedet for å diskutere den aktuelle saken, kan man løfte 
diskusjonen opp til en generell diskusjon for eksempel knyttet 
opp mot kompetansemålene i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet.”  

Som saken viser, kan diskusjon av enkeltepisoder tilknyttet enkelte elever 
kunne støte an mot grunnleggende formål i opplæringsvirksomheten slik 
som respekten for religionsfrihet og at elevene som enkeltindivider skal 
møtes med tillit og respekt uten noen form for diskriminering. jf. oppll. 
§§ 1-1 (2) og (7).   
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At blant annet formålet med opplæringen står sentralt ved vurderingen av 
lærerens fremferd i undervisningssituasjonen er også fremhevet i 
lagmannsrettsdommen LG-2008-105443: 

”Lagmannsretten har også fått belyst tilfeller der A, til tross for 
fraråding fra de øvrige lærerne og ledelsen, tok opp sensitive og 
vanskelige temaer som homofili, religion, incest osv. til debatt i 
klassen. Dette resulterte ved flere tilfeller i at elever følte seg 
støtt og uthengt og ved et tilfelle at en elev følte seg presset til å 
stå frem som homofil i åpen klasse. I andre tilfeller, der temaet i 
utgangspunktet var uproblematisk, oppstod det ofte konflikt 
knyttet til måten temaet ble tatt opp på og ved at A hevdet sine 
egne meninger så sterkt at elevene følte seg forpliktet til å ha det 
samme standpunkt og ble provosert av dette.(…)” 

Om lærerens atferd i undervisningssituasjonen konkluderte lagmannsretten 
med at: 

”En slik adferd er etter lagmannsretten syn ikke forenelig med de 
krav som må stilles til en lærer i forhold til å opptre nøytralt og 
møte alle elever med forståelse og respekt. Den fremmer heller 
ikke ’respekt for den einskilde si overtyding’ og utvikler ikke 
’skaparglede, engasjement og utforskartrong’ som 
opplæringsloven i § 1-1 angir skal være sentrale mål med 
undervisningen.” 

Dommen viser at det må stilles krav til en viss form for nøytralitet og at 
diskusjoner som fort blir for personorienterte og ensidige både kan støte an 
mot de grunnleggende formål opplæringen og grunnleggende rettigheter og 
friheter nedfelt i menneskerettighetskonvensjonene.60 Sentralt står retten til 

                                           
 
60  Balansegangen vil være vanskelig å trekke og kunne vært gjenstand for en 

egen avhandling, derfor nøyer jeg meg med å påpeke dette uten å gå 
nærmere inn på alle problemstillinger som kan oppstå. 
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ytringsfrihet som både er nedfelt i Barnekonvensjonen og Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon.   

At det gjennom rettspraksis synes å kunne stilles krav til lærerens 
pedagogiske opplegg, gjør at fremstår det som en motsetning at direktoratet 
i sitt rundskriv skriver at det pedagogiske opplegget og kvaliteten på 
opplæringen faller utenfor den individuelle retten til et læringsfremmende 
skolemiljø.61  

Selv om læreren har en rett til å organisere og gjennomføre undervisningen 
ut i fra et faglig pedagogisk skjønn, må det skje innenfor lovens rammer, 
herunder å følge de mål som opplæringsloven, opplæringslovsforskriften 
og læreplanverket til enhver tid stiller. Nevnte dommer illustrer også at det 
er en vekselvirkning mellom de ansattes læringsmiljø og elevenes 
læringsmiljø og at dette må ses i sammenheng. 

Noe annet, og som muligens kan være det direktoratet har ment i sitt 
rundskriv, er at retten til et læringsfremmende psykososialt miljø ikke kan 
brukes som et argument mot et pedagogisk opplegg som er tråd med loven 
og det elevene skal lære. Her har lovgiver bestemt at 
undervisningspersonellet ”skal tilretteleggje og gjennomføre opplæringa i 
samsvar med læreplanar gitt etter lova her”, jf. oppll. § 2-3(2) annet 
punktum. 

2.9 Oppsummering 

Å fremme helse, trivsel og læring er vage og upresise ord som jeg nå har 
forsøkt å sette i et mer helhetlig perspektiv. Oppsummert kan det forstås 
som et krav om å skape gode helsemessige, trivselsmessige og 
læringsmessige betingelser, slik at den eleven opplever skolehverdagen 
som meningsfull. For skolene vil dette innebære en særlig utfordring i 
forhold til samspillet elevene i mellom. Én ting er å reagere mot 
uakseptabel oppførsel som skader enkeltelevers psykososiale miljø, for 
                                           
 
61  Udir-2-2010 pkt. 3. 
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eksempel å skjerme en elev mot andre elever, noe helt annet er å sørge for 
at elevene finner seg til rette på en slik måte at hver og en av dem finner 
læringsmiljøet godt. Samtidig er det viktig å fremheve at et godt 
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring ikke kan forutsås 
som en rett til et optimalt miljø, det vil alltid være noen relasjoner som er 
bedre enn andre. Ved vurderingen av hva som fremmer helse trivsel og 
læring bør det tas hensyn til om de minstekrav opplæringslovgivningen 
stiller til skolevirksomheten og ikke minst hvilke krav 
menneskerettighetene, da særlig FNs barnekonvensjon stiller til 
gjennomføringen av barns rettigheter som direkte har relevans for det 
psykososiale miljøet. 
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3 Rettssosiologisk vurdering. Rettslige 
virkemidler mot mobbing 

Det vil her redegjøres kort for to potensielle begrensninger og tilsvarende 
to styrker ved dagens lovgivning når det gjelder i hvilken grad den er et 
egnet virkemiddel til å bekjempe mobbing (Begrensninger: 3.2 a og b. 
Muligheter: 3.3. a og b). Inntrykk fra gjennomgang av klagesaksmaterialet 
danner utgangspunkt for drøftelsen. 

3.1 Nåværende rettslig grunnlag 

Opplæringslovens § 9a-1 gir alle elever rett til et godt skolemiljø som 
fremmer helse trivsel og læring. Oppll. § 9a-3 pålegger skolen plikt til å 
jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø for den 
enkelte elev, slik at eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. 
Oppll. § 9a-7 gir hjemmel for å straffe den som forsettlig eller uaktsomt 
bryter reglene i kapittel 9a, straffebestemmelsen gjelder også medvirkning.   

3.2 Lovens begrensninger. Skolen som rettslig kontekst – 
ingen ren transportetappe fra lovgivning til klasserom 

Skolen er en mangesidig og forholdsvis komplisert mekanisme. Et 
samvirke av mange ulike faktorer virker i sin helhet bestemmende for 
hvordan skolen fungerer som sosial mekanisme. Lovgivningen er én av 
flere slike faktorer. Spørsmålet er hvordan den kan trenge tilstrekkelig inn i 
skolen som materie, og ikke kun bli liggende utenpå som en 
kvasifunksjonell ferniss. Dersom jussen skal fungere rettssikrende for så 
vel elever som lærere, må den i større grad inn i og bli en del av 
skolehverdagen. 

3.2.1 Forhold mellom faste og vurderingspregede rettsregler.  

Elevens rett til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven må videre 
vurderes på bakgrunn av, at det for det første er en rettighetsbestemmelse 
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og for det andre en rettslig standard (Knoph 1948). Dette må sees i 
sammenheng med lovgivningsprosessen, hvor departementet ønsket 
standard, men Stortinget vedtok rettighet (Ot.prp. nr. 72 (2001-2002) og 
Inst. O. nr. 7 2002- 2003). Disse to egenskaper er egnet til å skape uklarhet 
i praksis fordi de forutsetter fortløpende vurderinger av rettighetens innhold 
og rekkevidde. Videre om skolens forebyggende og etterfølgende tiltak 
oppfyller lovens krav. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad en individuell 
rett til et godt psykososialt miljø lar seg overføre tilstrekkelig til den 
praktiske skolehverdag, når det nærmere innhold i rettigheten i 
utgangspunktet er vanskelig å få et godt tak på.    

Mye av rettsanvendelsen i skolen foretas av skoleledelsen. Et ytterligere 
kompliserende forhold er at de færreste skoleledere er jurister. En 
konsekvens kan være usikkerhet omkring de skjønnsmessige vurderinger 
og avveininger som loven legger til rettsanvenderen. Tidligere 
undersøkelser av ikke-juristers rettsanvendelse innenfor helsesektoren og 
forvaltningen mer generelt, viser at rettsanvenderen kun sjelden henvender 
seg til lovteksten for å finne svar. Hensyn til et hurtig og smidig resultat, 
økonomiske besparelser, moralske avveininger, mv. ligger i atskillig større 
grad til grunn for avgjørelsene som fattes – i stedet for de hensyn loven 
formoder (Andenæs 1990 og 1992).62  

I sosialretten har vage og skjønnsmessige rettigheter blitt problematisert 
fordi de overlater for stor makt til forvaltningen (Ketscher 2008). Lavt 
presisjonsnivå i rettighetsnormeringen, gir forvaltningen desto større 
innflytelse og adgang til å regulere hva som skal falle innenfor og utenfor 
bestemmelsen. Likevel er slike vage og skjønnspregede rettigheter 
nødvendig for at noen ikke skal utelukkes fra å dra nytte av dem (Ketscher 
2008:75).  

Når Ragnar Knoph snakket om rettslige standarder på 1930-tallet brukte 
han dommeren som eksempel. Knophs vurdering av hvordan lekdommerne 

                                           
 
62  Se nærmere om ikke- juristers rettsanvendelse under avsnitt 8: Skoleledere 

som rettsanvendere. 
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som ikke-jurister forholder seg til standarden, kan illustrere hvordan 
skoleledere forholder seg til hva som er et godt psykososialt miljø. Den 
som har standarden nærme inn på livet, vil ofte ha en sikrere intuitiv 
forståelse av målestokken standarden viser til, men på den annen side kan 
det være mer fristet til å misbruke den frihet standarden gir, istedenfor å 
etterleve den lojalt (Knoph 1948:27). Dette er også en utfordring ved 
lovverket som må vurderes nærmere.  

Til dette nokså kompliserte bilde av jussens tilstedeværelse i 
skolesammenheng, kan det suppleres et lite lyspunkt hva gjelder 
skolelederes rettsanvendelse spesielt. På bakgrunn av gjennomgangen og 
analysen av de skolerettslige klagesaker som ligger til grunn for denne 
rapporten (Welstad 2010c), synes det som om at skolelederne ofte likevel 
anvender de argumenter loven legger opp til. Men skolelederne tar 
sjeldnere utgangspunkt i lovteksten eller henviser til de hensyn loven 
legger opp til. Slik sett kan en se en tendens til at skolelederes 
argumentasjon i realiteten langt på vei stemmer overens med jussen – altså 
materielt sett –, men at det formelle mangler.63  

3.2.2 Opplæringsloven som en patologi 

Når en som rettsanvender tenker juss, tenker en ikke umiddelbart på 
forebyggende arbeid. I praksis kommer ofte rettsreglene først på banen når 
det er overhengende fare for konflikt eller når konflikten er et faktum. I 
mange tilfeller er en slik bruk av rettsreglene til stor hjelp. I forhold til 
opplæringslovens bestemmelser om elevers rett til et godt psykososialt 
miljø, er det likevel en utfordring dersom jussen først kobles inn når skaden 
er skjedd. Nærmere bestemt etter at gjentatte uheldige og krenkende 
episoder har inntruffet mellom elever, eventuelt mellom elever og lærere, 
eller når sporadisk erting har utviklet seg til systematisk mobbing. 
Bestemmelsene om elevers rett til et godt psykososialt miljø fordrer at 
fokus flyttes atskillig lenger fram i tid, altså mot et forebyggende 
perspektiv. 
                                           
 
63  Se nærmere om denne tendensen under avsnitt 8: Skoleledere som 

rettsanvendere. 
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En gjennomgang og analyse av klagesaker dreier seg i all hovedsak om de 
tilfellene der noen føler det er begått en urett, eller noe på annen måte har 
gått galt. Patologien vil derfor også nødvendigvis prege både 
utdanningsdirektoratets gjennomgang av 9a-saker,64 samt vår egen analyse 
av det samme. Det er kun de syke tilfeller som kommer for fylkesmannen.  
Når opplæringsloven som rettslig virkemiddel mot mobbing skal vurderes, 
står en overfor en metodisk utfordring ved at klagesaker som empiriske 
materiale ikke tegner et bilde av hvordan loven fungerer, men der i mot 
hvordan den ikke fungerer. Dersom en gjennom lovgivning skal kunne 
stimulere og oppfordre til proaktiv handling, må en nødvendigvis vite noe 
om hva som ligger bak skoler som lykkes i holdnings skapende arbeid. I 
dette henseende blir det nødvendig med en orientering mot praksisfeltet, 
altså skoler som er kommet langt i arbeidet med det forebyggende og 
holdningsskapende arbeid, og å se hva som kan være utslagsgivende for at 
de får det til. 

3.3 Lovens muligheter 

3.3.1 Proaktivt arbeid harmonerer med lovens ordlyd og dens 
forarbeider 

Loven er klar i sin ordlyd på at det skal jobbes aktivt og systematisk for å 
fremme et godt læringsmiljø, jfr. oppll § 9a-3 (1). Tilsvarende vektlegges 
og utfylles i forarbeidene. Disse signalene fra lovgiver gjennom lovtekst og 
forarbeider bør ikke undervurderes. Det proaktive må løftes frem, snarere 
enn det reaktive (Welstad og Warp 2010 (b)), selv om dette er en fortsatt 
noe uvant tanke og fremgangsmåte i juss sammenheng.65  

Opplæringslovens formålsbestemmelse gir ikke direkte grunnlag for å 
utlede rettigheter, men den kan likevel være retningsgivende i spørsmål om 

                                           
 
64  Jfr. Utdanningsdirektoratets kartlegging av fylkemennenes 

klagesaksbehandling etter kapittel 9a 2010 (21.09.2010). 
65  Likevel er barnelovgivningen bygget opp rundt tanken om forebyggende 

tiltak. 
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hva skolen burde gjøre for å fremme et godt psykososialt miljø. Dersom 
skolene står overfor utfordringer i møte med reglene om det psykososiale 
miljø, eksempelvis hva slags tiltak og holdnings skapende arbeid som bør 
foretas, vil det være hensiktsmessig å velge et tolkningsalternativ som er i 
tråd med formålsbestemmelsen. En slik fremgangsmåte samsvarer med den 
juridiske metode (Eckhoff, Helgesen 2001:104).  

Lovteksten og forarbeider legger opp til at holdninger i skolen egnet til å 
svekke elevenes psykososiale miljø skal tas med roten før de rekker å 
vokse seg store og mer uangripelige. Dette er også i tråd med 
kunnskapsministerens målsetning om at alle er tjent med at mobbesaker 
løses så tidlig som mulig og på lavest mulige nivå.  

Opplæringslovens bestemmelser og forarbeider er tross oppfordring om 
forebyggende arbeid, mindre tydelig på hvilke tiltak som bør iverksettes. 
Oppll. § 9a-4 pålegger skolen ”aktivt [og] drive eit kontinuerlig og 
systematisk arbeide”. Dette må forstås som at skolen ikke kan velge bort 
eller å redusere arbeidet med det psykososiale miljøet. Kravet til et 
miljøfremmende arbeid må forstås slik at skolen kontinuerlig skal jobbe 
proaktivt for å fremme et godt psykososialt miljø.  

Når oppll. § 9a-3 også krever at skolemiljøarbeidet skal være systematisk, 
kan dette ikke leses isolert, men ses i sammenheng både med kravet om 
internkontroll etter oppll. §9a-4 og kommunens ansvar for å ha et forsvarlig 
system til å avdekke og rette feil ved praktiseringen av regelverket etter 
oppll. § 13-10. Skolens internkontroll sammenholdt med kommunens 
primærtilsyn skal i utgangspunktet sørge for en lovmessig praktisering av 
regelverket. 

Det bør etter vårt syn rettes sterkere oppmerksomhet mot om bestemmelsen 
om kontinuerlig arbeid og systemkrav i større grad må sees i sammenheng 
med hverandre.  Også opplæringens overordende formål uttrykt i lovens 
formålsbestemmelse utdypet i Generell del av læreplanen må med i denne 
vurderingen. Det vil etter vår oppfatning videre være hensiktsmessig at det 
fokuseres på fordeler ved at skoler i større grad arbeider etter en felles linje 
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i forhold til det forebyggende arbeid, med en overordnet målsetning om å 
sikre elevenes beste.  

Dette er et aspekt ved lovgivningen som etter vårt skjønn ikke er blitt løftet 
tilstrekkelig frem og signalisert ut til skolene. Men et økt fokus er neppe 
tilstrekkelig. Dersom lovformålet også skal bli fulgt, må det samtidig 
formidles konkrete opplegg for hvordan en som skoleleder best mulig kan 
innfri lovens krav. Dette er et krevende terreng å bevege seg i, både 
juridisk og faktisk med tanke på de mellommenneskelige relasjoner. 
Kommunens ansvar for å sørge for kompetanseutvikling etter oppll. § 10-8 
vil her være relevant, samtidig som det er grunn til å presisere at delegasjon 
av myndighet til skoleledere ikke innebærer en delegasjon av ansvar.  

På den ene side må det ikke legges opp til et opplegg som er så detaljert at 
det oppleves for stivbente og følgelig kun i begrenset grad etterleves. 
Erfaringer fra praksisfeltet gir hint om at de etablerte mobbeprogrammene 
er for omfattende i sin utførelse, noe som potensielt står i fare for å gjøre 
treskelen for høy for at de iverksettes og desto høyere for at de fullføres 
tilstrekkelig. I forlengelse av dette kan det også spørres om en må vurdere 
om Olweus (Dan Åke Olweus), Zero (Erling Roland) programmene m. fl. 
er velegnet til å oppfylle lovens krav, eller om alternative er mindre 
omfattende (og kostnadskrevende) tiltak er tilstrekkelige og oppleves som 
mer tilgjengelige av skoleledere. Også FNs barnekonvensjon (BK) stiller 
en rekke krav som kan være relevant ved vurderingen av programmene. 
Som eksempel kan nevnes barns rett til å bli hørt etter BK art. 12.  

På den annen side må skolene likevel trå varsomt med tanke på egeninitiert 
arbeid, slik at dette ikke strider mot opplæringslovens formål.66 Med andre 
                                           
 
66  Jfr. her Utdanningsdirektoratets forskningsgruppe som i sin delutredning i 

rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” uttaler: 
 ”Det brukes i dag store ressurser på både å forebygge og redusere ulike problemer 

blant barn og unge i og utenfor skolen. Denne innsatsen og de ulike programmene 
som anvendes, er ofte svakt forankret i teori og empiri, og de er i for stor grad 
preget av at de iverksettes etter at problemene har vist seg. Dessuten er det fortsatt 
slik at mye av det arbeidet som gjøres og de tiltakene som iverksettes, sjelden blir 
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ord er det behov for en klargjøring av regelverket, hvor opplæringslovens 
bestemmelser i kapittel 9a belyses nærmere i forhold til det overordnede 
formål med opplæringen, samt at konkrete tiltak som ligger innenfor lovens 
krav skisseres.  

Videre er de psykososiale risikofaktorene ofte ikke like synlige som de 
fysiske. Sammenhengen mellom skole miljøet og påvirkningen på den 
enkelte elev, er ikke alltid like lett på å få øye på. En kan spørre om ikke 
dette gjør at det bør stilles strengere krav til utformingen av 
handlingsplaner og gjennomføringen av dem, for ikke å risikere at denne 
formen for arbeid blir forsømt. Det er også viktig ikke å miste av syne  
opplæringslovutvalgets uttalelse om at rettighetsfesting innenfor 
opplæringsvirksomheten skal bidra til å ivareta elevenes behov, samt å 
motvirke vilkårlig myndighetsutøvelse (NOU 1995:18 s. 59).   

3.3.2 Regelinformasjon og lavterskeltiltak.  

På bakgrunn av undersøkelser av opplæringslovgivningens nedslag i 
praksisfeltet, er det grunn til å reise spørsmål om loven i for liten grad er 
tilstede og fungerer etter sin hensikt i den praktiske skolehverdag. Et av 
tiltakene som fra utdanningsdirektoratets side ønskes iverksatt er mer 
kunnskap om eksisterende lovgivning.  

Å stimulere til en bestemt atferd gjennom lovgivningen viser seg imidlertid 
å være svært vanskelig, og forutsetter at en rekke forhold klaffer. Det er 
gjort flere studier av lovgivningens virkninger i praksis (Aubert, Eckhoff 
og Sveri 1952, Eskeland og Finne 1973 Andenæs 1990 og 1992). En første 
forutsetning for at en lov skal fungere i praksis er kjennskap til lovens 
eksistens og kunnskap om dens innhold.  

                                                                                                                            
 

evaluert på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer at mye av både den proaktive 
og reaktive pedagogiske praksisen i norsk skole bygger på subjektive erfaringer, 
synsing og private oppfatninger. Vi risikerer dermed at mye av den forbyggende 
innsatsen ikke gir ønskede resultater, og det er også en fare for at enkelte tiltak kan 
være direkte skadelige for barn og unge.” Udir 2006 s. 155.  

. 
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Lovkunnskap er en nødvendig forutsetning for at loven blir fulgt, men 
likevel ikke tilstrekkelig for at lovens formål skal innfris i størst mulig grad 
i praksis. En retningsgivende innføring i standardenes karakter og 
formidling regnes derfor som en nødvendighet. En må settes inn i 
sjangeren, så å si. Dersom etiketten for rettslige standarder gjøres kjent, er 
sjansen større for at de blir mer tilgjengelig i praksis, og vil formodentlig 
kunne fylles med det innhold som passer med lovens intensjon uttrykt i 
lovens formålsbestemmelser – også tatt de lokale forhold tilstrekkelig i 
betraktning.   

Tidligere rettssosiologiske undersøkelser viser at etterlevelsen av lovens 
hensikt i praksis i stor grad avhenger av at lovens budskap harmonerer 
noenlunde med de verdioppfatninger som allerede finnes i felten hvor 
loven slår ned og skal fungere. 

Et neste forhold som virker inn på lovens funksjon i praksis, er om loven 
formoder en endring av en allerede etablert praksis, eller om loven 
oppfordrer til å fortsette å gjøre som man pleier. Det er atskillig lettere å 
gjøre som før enn det er å måtte kaste seg rundt og organisere dagen 
radikalt annerledes. Slik sett er det større sjanse for at en lov fungerer i 
praksis dersom rettssubjektene slipper å endre en allerede godt etablerte 
handlemåte.  

Overføres disse synspunktene på lovers virkning til skolen som arena, kan 
det utledes noen interessante antydninger om hvorfor det står dårlig til med 
etterlevelsen av skolelovgivningen.  

Det første gjelder holdningene hos skoleledelse og lærere til lovens 
formoding. Stiller de seg bak å arbeide aktivt og systematisk for å skape et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring? (opplæringslovens 
§ 9a-3). Dersom lovens hensikt skal nå helt frem til den enkelte skole og 
det enkelte klasserom, er både kunnskap, evne og vilje blant ledelse som 
lære en vesentlig forutsening. 

I denne sammenheng blir systemene for å arbeide holdningsskapende av 
betydning. Er opplegget tungvindt, tid- og kostnadskrevende, er det grunn 
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til å tro at de i mindre grad vil fungere hensiktsmessig i praksis. Dette taler 
for enkle tiltak. Mot denne bakgrunn bør tekslen etterstrebes å gjøres så lav 
som mulig hva gjelder å ha et system som virker forebyggende mot 
mobbing også fremme helse, miljø og læring. Det må etterstrebes å få 
elevene i dialog så tidlig som mulig, lære å sette ord på og gi uttrykk for 
mistrivsel og upassende og krenkende oppførsel. I tråd med så vel 
opplæringslovens kapittel 9a og formålsbestemmelsen i opplæringslovens 
§ 1-1 er å skape nærhet mellom dialog og ikke avstand gjennom 
sanksjonering.  

3.4 Gylden middelvei?  

Som eksempel på mulige innfallsvinkler for å få lov til å møte praksis, kan 
en skole i Bærum som har kommet langt i arbeidet med et forebyggende og 
holdnings skapende arbeid være formålstjenelig.67 Vi snakket med rektor 
ved skolen,68 og fikk et innblikk i hva slags fremgangsmåter som ble brukt 
for å forebygge mobbing. Til forskjell fra de mer kjente 
mobbeprogrammene Olweus, Zero, mfl, som av rektor ble karaktereiser 
som tidkrevende både for elever, foresatte og lærere – samt dyre, hadde 
rektoren utviklet et meget enkelt skjema for dialog og tilbakemelding i 
klassene. Skjemaets overordnede formål var å få elevene til å snakke om 
sine erfaringer i skolehverdagen, samt i plenum fremme forslag om tiltak 
får å gjøre skoledagen best mulig for alle. Ordningen gjaldt alle klasser, fra 
første til syvende trinn, og hensikten var å skape åpenhet rundt og lære å 
                                           
 
67  I forbindelse med forskningsprosjektet ”Utdanning og klagesaker – en analyse 

av fylkesmannens praksis, skoleeieres forvaltningskompetanse og elevenes 
rettssikkerhet”, besøkte vi også en skole i Bærum som har vært særlig aktiv i 
arbeidet med å skape et godt læringsmiljø både for elever og lærere. 

68  Det understrekes at dette på ingen måte utgjør et representativt grunnlag 
for å uttale seg som skoleledere i sin alminnelighet, men likevel kan gi et 
inntrykk av hvordan en skoleleder som langt på vei har lykkes med å 
oppfylle loven krav til å arbeide aktivt og systematisk for et skolemiljø 
oppfatter både lovtekst, egen innsats og verdien av de etablerte 
mobbeprogrammene. Vi takker rektoren for innsiktsfulle bidrag til denne 
tematikken. 
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sette ord på både vanskelig og hyggelige opplevelse i skolehverdagen. 
Rektor påpekte at det av erfaring var viktig å få elevene i samtale så tidlig 
som mulig. Dersom en f.eks. ventet til de gikk i 4. klasse, ble det å snakke 
om ubehagelige episoder ofte oppfattet som sladring. Dersom elevene ble 
vant til å snakke om og sette ord på ubehagelige hendelser tidligere, fra 
første klasse, falt det seg mer naturlig.  Skjemaene ble fylt ut ukentlig av 
elevene i plenum og i dialog med kontakt læreren. Skjemaet ble levert til 
rektor for arkivering gjennomlesing. Elevene viste seg å være særlig 
opptatt av dette, at nettopp rektor leste igjennom og var orientert om 
hvordan elevene hadde det. I tillegg hadde rektor oppfylt lovens krav til 
internkontrollen jfr. oppll. § 9a-4. I følge rektor fungerte systemet 
holdningsskapende på en fordelaktig måte, dvs. at uoverensstemmelser 
mellom elevene ble fanget opp i forkant av at de fikk utvikle seg til mer 
krenkende oppførsel, hvor veien videre er kort til mobbing – innforstått 
mer systematiske krenkelser over tid foretatt av flere.69 

3.5 Oppsummering 

I dette avsnittet har det blitt rettet fokus mot at opplæringslovens 
bestemmelser om elevenes rett til et godt psykososialt miljø i oppll. kap. 9a 
er et relativt komplisert regelverk. Dette har å gjøre med at bestemmelsene 
for det første er rettighetsbestemmelser og for det andre er såkalte rettslige 
standarder. Disse to forhold har sannsynligvis en betydelig innvirkning på 
hvordan bestemmelsene forstås og anvendes i praksis. Det må foretas en 
konkret helhetsvurdering for å fastslå det nærmere innhold. Videre er det 
heller ikke ukomplisert å fastslå hvor langt rettigheten strekker seg. Disse 
forhold stiller store krav til rettsanvenderen som skal forholde seg til 
reglene og har ansvaret for at skolehverdagen er i henhold til loven. I og 
med at de færreste skoleledere er jurister, kan rettsanvendelsen vise seg 
problematisk i praksis. Klagesaksmaterialet viser imidlertid at skolelederne 
ofte legger til grunn de premisser og argumenter som loven legger opp til. 
Men selve koblingen av det de sier og foretar seg i praksis til lovteksten 
(subsumpsjonen) er ofte fraværende. Avslutningsvis ble det trukket frem 
                                           
 
69  Møte med rektor medio oktober 2010. 
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begrensninger og muligheter ved gjeldende regelverk. Proaktivt arbeid er i 
overensstemmelse med lovens formål og hensikt. Det er likevel viktig at 
dette formidles tydelig, og at det iverksettes lavterskel tiltak for å få 
lovgivningen tilstrekkelig inn i den praktiske skolehverdag. Hvordan dette 
kan gjøres ble eksemplifisert med en skole i Bærum kommune, som har 
kommet langt med det forebyggende og holdningsskapende arbeidet.  
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4 Kommunalt selvstyre versus Fylkesmannens 
overprøvende funksjon 

I dette avsnittet vil fokus rettes mot kommunal frihet versus fylkesmannens 
overprøvende funksjon som statens forlengende arm. Nærmere bestemt 
forhold mellom elevenes rettssikkerhet og det kommunale selvstyre. Det 
tas utgangspunkt i problemstillinger som har kommet til syne i 
klagesaksmaterialet. 

4.1 Statlig styring og kommunalt selvstyre – nok en 
balansegang 

Det kommunale selvstyre må til en hver tid balanseres mot nasjonal styring 
og nasjonale likhetsprinsipper (Informasjonshefte om Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus s. 7-8). Med kommunalt selvstyre menes at et visst 
selvstendig handlingsrom skal ligge hos den enkelte kommune, uavhengig 
av overordnede og sentrale retningslinjer for den daglige drift. 

Fylkesmannen har en viktig oppgave i å koordinere styringssignaler fra de 
sentrale politiske myndighet, til den enkelte kommune. I dette arbeidet 
ligger også avklaring og formidling av gjeldende lovgivning. I tillegg til å 
være statens forlengede arm, har Fylkesmannen har på denne måten en 
utrederrolle, veilederrolle og overprøvingsrolle. Utfordringene ved å sondre 
mellom disse ulike rollene blir særlig tydelig kapittel 9a-saker, fordi 
Fylkesmannen som klageinstans ofte har å gjøre med personlige forhold 
som ikke alltid lar seg begrunne i det pedagogiske skjønn alene – eller 
lokaldemokrati. 

I vår gjennomgang av klagesakene og korrespondansen mellom hjem og 
skole, og hjem og fylkesmann, fikk vi ofte det inntrykk at Fylkesmannens 
mulighet for å gripe inn ble oppfattet som for begrenset av elevene og 
dennes foresatte. Eksempelvis klager over brudd på oppll. §§ 9a-1 og 9a-3 
(elvens rett til et godt psykososialt miljø og skolens handlingsplikt). I disse 
sakene uttrykkes ofte frustrasjon over at skolen ikke har gjort nok i arbeidet 
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med å sikre et psykososialt miljø som virker fremmende på helse, trivsel og 
læring for eleven.  

Det klages til Fylkesmannen på skolens mangelfulle innsats i dette 
arbeidet. Eleven og foresatte forventer at nå skal det bli ”vei i vellinga”. 
Det forventes at Fylkesmannen vil komme med et pålegg til skolen om hva 
som må gjøres konkret for å bedre situasjonen. I realiteten ser 
fylkesmannen i stor grad på skolens saksbehandling. Det vurderes nærmere 
om skolen har fattet et vedtak etter oppll. § 9a-3, 3. ledd og innholdet av 
dette. Det er i dette skjæringspunktet problematikken melder seg: Hvor 
langt kan fylkesmannen gå inn i de enkelte vedtak før de kommer på 
kollisjonskurs med kommunen (ved skolen) sine konkrete vurderinger?  

Av interesse blir det derfor å se nærmere på sondringen mellom det 
kommunale selvstyre og Fylkesmannens kompetanse som overordnet og 
overprøvende organ. 

Forvaltningslovens §§ 34 og 35 trekker opp rammen for når overordnet 
forvaltningsorgan kan prøve underordnet organs vurderinger som ligger til 
grunn for en avgjørelse. For vårt vedkommende er Fylkesmannen det 
statlige overordnede klagebehandlende organ og kommunene og 
Fylkeskommunene de underordnede organer (Graver 2007:282). De 
aktuelle bestemmelsene i forvaltningsloven må leses på bakgrunn av at 
kommunen i utgangspunktet er uavhengige organer som ikke er underlagt 
statlig instruksjonsmyndighet (Graver 2007:282).  

For ordens skyld må det nevenes at når det klages over en avgjørelse eller 
manglende avgjørelse fra skolen side, eksempelvis i en sak om elevers rett 
til et godt psykososialt miljø, medfører ikke klagen at det overordnede 
forvaltningsorgan, Fylkesmannen, har en plikt til å gi klageren medhold 
(Eckhoff/Smith 2010:322).  

Så fremt klagen ikke blir avvist, har klageren likevel krav på at det blir 
truffet en ny realitetsavgjørelse (Eckhoff/Smith 2010:322). Med 
realitetsavgjørelse menes at overprøvingsorganet bindende kan fastslå 
hvilke rettigheter eller plikter parten har, eventuelt pålegge underordnet 
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instans å treffe nytt vedtak med et bestemt innhold (Eckhoff/Smith 
2010:547).  For vårt vedkommende kan dette eksempelvis dreie seg om at 
en forelder krever at skolen umiddelbart iverksetter daglige 
oppfølgingssamtaler mellom elever som over lang tid har plaget hverandre 
eller forårsaket mistrivsel på annen måte.  

Hva som ligger i dette kravet til realitetsavgjørelse blir satt på spissen i de 
tilfeller der klager føler at klageinstans ikke gjør nok. I hvilken grad 
overprøvende instans, Fylkesmannen, kan gripe inn og regulere realiteten i 
avgjørelsen kan ikke bestemmes generelt. Dette må sees i forhold til det 
kommunenes selvbestemmelse og den grad av fritt skjønn loven tillegger 
forvaltningsorganet selv. For vårt vedkommende vil det si skolen ved 
rektor og skoleeier ved kommunen eller fylkeskommunen. Når det gjelder 
hvor langt Fylkesmennene kan gå i sin overprøving i lovligheten av et 
vedtak fra skolen, kan instansen enten treffe nytt vedtak eller oppheve 
underinstansens (skolens, kommunens)vedtak og sende saken tilbake for ny 
behandling (Eckhoff/Smith 2010: 324). I hvilken grad fylkesmennene som 
overprøvende instans velger å gå aktivt inn i saken og treffe nytt vedtak, er 
ikke gitt. Foreløpige funn fra en pågående komparativ undersøkelse av 
fylkesmennenes praksis på skolerettens område (Liaklev Andersen 2011), 
viser at det er store variasjoner mellom de ulike fylkesmannsembeter hva 
gjelder praktiseringen av å fatte nye vedtak. Hvorvidt denne variasjonene 
skyldes manglende evne eller vilje hos fylkesmennene til å gå inn og 
overprøve sakens faktiske sider og fatte nytt vedtak, er ikke godt å si.70 

Vender vi tilbake til eksemplet, blir spørsmålet om Fylkesmannen kan 
pålegge skolen å iverksette oppfølgingssamtaler på daglig basis. Ser vi hen 
til lovens utgangspunkt, gir fvl. § 34 overordnet forvaltningsorgan hjemmel 
til å overprøve ”alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter” ved slike realitetsavgjørelser.  
                                           
 
70  Stor takk til Erlend Liaklev Andersen for viktige forvaltningsrettslige 

innspill og rettelser med utgangspunkt i det særpregede skolerettslige, 
samt å bli gjort oppmerksom på sannsynlige variasjoner mellom de ulike 
fylkesmannsembetenes praktisering av å treffe nye vedtak på bakgrunn av 
hans forskningsmateriale. Videre gode litteraturtips. 
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Bestemmelsen i § 34 gir likevel uttrykk for at det skal tas hensyn til det frie 
skjønn i avgjørelsen hos underordnet instans når statlig organ er 
klageinstans (jfr. fvl. § 34 2. ledd.). Det kommunale selvstyre mister mye 
av sin betydning dersom det ikke er et visst spillerom for ulikheter i resultat 
(Eckhoff/Smith 2010:424). 

I vårt statuerte eksempel vil Fylkesmannen i utgangspunket ha adgang til å 
gripe inn. Det vil si å kunne kreve oppfølgingssamtaler. Dette må også 
gjelde vedtak allerede etter oppll. § 9a-3, 3. ledd som baserer seg på skolen 
skjønns og/ eller pedagogiskfaglige vurdering av hvilke tiltak som er best 
egnet til å løse problematikken.  

I praksis ser vi også ut i fra klagesaksmaterialet at Fylkesmannen ikke sitter 
inne med tilstrekkelig lokal kunnskap om de konkrete tilfeller – og de 
vedtak det klages over, til å benytte seg av sin mulighet for å gi pålegg om 
konkrete tiltak.  

Eckhoff og Smith gir i sin forvaltningslære likevel uttrykk for at 
klageinstansen bør fatte nytt vedtak når den har tilstrekkelig grunnlag for 
det, med den begrunnelse at saken da kan bli endelig avgjort så fort som 
mulig (Eckhoff/ Smith 2010:325). 

I sakene som angår elevenes psykososiale miljø, vil nok omkringliggende 
forhold ofte være mangesidige og lite synlige, noe som kan føre til en mer 
restriktiv holdning fra Fylkesmannen til å gripe konkret inn. Dersom det 
etableres en praksis hos fylkesmennene om ikke å fatte nye vedtak, men 
nøye seg med å sende saken tilbake til skolen med pålegg om ny 
begrunnelse eller nytt vedtak, kan dette innebære en lite heldig situasjon for 
elevene som rettssubjekter. 

I mange tilfeller vil nettopp et nytt vedtak fattet av Fylkesmannen være 
avgjørende for om eleven får det den etter loven har krav på, og manglende 
praktisering av å fatte vedtak kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem for 
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elevene.71 Elevene kan være prisgitt at fylkesmennene som overprøvende 
instans tar saken i egne hender og skjærer igjennom med nytt vedtak, basert 
på sin selvstendige vurdering av saken.  

Et nærliggende spørsmål er hvor mye opplysninger fylkesmennene må 
skaffe til veie før de har tilstrekkelig grunnlag til å fatte et nytt vedtak. 
Forvaltningens utrednings- og informasjonsplikt etter fvl. § 17 taler for at 
fylkesmennene burde gå relativt aktivt og konkret inn for å innhente 
informasjon nok til å fatte nytt vedtak. Dette kan eksempelvis skje i form 
av intervjuer med de involverte parter i kapittel 9a saker.   

Når det gjelder klageinstansen prøving av selve vedtaket, vises det til 
Frihagens forvaltningsrett Bind 1 (Bernt og Rasmussen 2003:260): 

”Klageinstansen skal ikke bare kontrollere at vedtaket er lovlig, 
men den ’kan … prøve alle sider av saken’, og skal herunder 
’vurdere de synspunkter som klageren kommer med’. 
Klageinstansen kan også ta opp forhold som ikke er berørt av 
klager (Fvl. § 34 andre avsnitt, første og andre setning). Både 
rettsanvendelsen og forvaltningsskjønnet må med andre ord 
prøves så langt klagen retter, og klageinstansen kan gå utover 
dette så langt den finner grunn til det. Det er med andre ord tale 
om en fullstendig ny prøving på fritt grunnlag av saken så langt 
klagen rekker eller klageinstansen ellers finner grunn til det ” 

4.2 Veileder. Rundskriv H- 2103 (mai 1998). 
Retningslinjer for statlig klagebehandling – 
forvaltningslovens § 34 

Bakgrunnen for rundskrivet var lovendring av forvaltingslovens § 34 annet 
ledd (ved lovendring av 10. januar 1997 nr. 7 i kraft 1. mars 1997). 
Rundskrivet stammer fra 1998 og retter seg mot den gamle grunnskole-
                                           
 
71  Det vises igjen til Erlend Liaklev Andersen masteravhandling for nærmere 

drøftelser om denne tematikken. 
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loven og lov om videregående opplæring, og ikke opplæringsloven. 
Rundskrivet har likevel en retningsgivende verdi når det gjelder spørsmålet 
om rekkevidden av forvaltningslovens § 34. Rundskrivets generelle del ble 
utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling.  

To hovedpunkter er av særlig betydning for oss. For en videre redegjørelse 
av fvl. § 34 innhold og rekkevidde vises det til rundskrivet. For ordens 
skyld vises det også til at rundskrivs rettskildemessige verdi er begrenset 
(jfr. Eckhoff/Helgesen 2001). 

For det første er rundskrivet uttrykkelig på at lovendringen ikke griper inn i 
adgangen til å gi instrukser om hvordan skjønnet skal utøves, men at 
hensynet til det kommunale selvstyre skal vektlegges og gjenspeiles i 
begrunnelsen for vedtaket som fattes av overprøvende forvaltningsinstans 
(s. 1). Med dette gir rundskrivet signal om at det må foretas en konkret 
vurdering og gis en der til følgende begrunnelse dersom overprøvende 
forvaltningsorgan beveger seg inn i kommunens frie skjønns vurderinger.  

For det andre gjelder fvl. § 34 2. ledd bare ved prøving av det ”frie skjønn”. 
Til dette sier rundskrivet at det legger til grunn den del av forvaltningens 
kompetanse som ikke er styrt av rettsregler, i den forstand at reglene ikke 
gir uttømmende svar på forvaltningen kan og ikke kan foreta seg. Med 
dette menes at det frie skjønn er den avveining myndighetene gjør når 
loven gir rom for ulike løsninger eller ulike avveininger av hensyn, altså at 
forvaltningen – for vårt vedkommende skolen – gis et spillerom for ulike 
løsninger som alle ligger innenfor loven (s. 2).  

Hva gjelder klageinstansen som skal vurdere skjønnsutøvelsen, sier 
rundskrivet at lovendringen ikke skal innebære at overordnet 
forvaltningsorgans vurdering skal bli mindre grundig. Det statlige 
klageorgan skal sette seg inn i alle sider ved skjønnet kommunen har 
utøvet. På samme måte som før skal det legges vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre. Med dette menes i følge rundskrivet, at 
”klageinstansen, etter at alle elementene i skjønnet [kommunens]er kartlagt 
og vurdert, må ta stilling til om argumentene som taler for et annet resultat 
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enn det kommunen kom frem til, er tilstrekkelig tungtveiende til å veie opp 
for hensynet til det kommunale selvstyre” (s. 3).  

Eksempel fra § 5- 1 sak nr. 8. Kommunenes selvstyre versus 
Fylkes-mannens instruksjonsmyndighet.  

Dette forholdet kommer til syne i klagesak nr. 8, hvor Fylkesmannen 
ber Oslo kommune om å se på sine rutiner i forbindelse med 
overgangssaker, og anmoder at sakkyndig vurdering for den aktuelle 
sak skrives av skolen i løpet av første skoleår, og at kommunen på 
bakgrunn av denne fatter enkeltvedtak, som igjen ligger til grunn for 
individuell opplæringsplan (IOP).  

Bakgrunnen for denne anmodning er at Fylkesmannen anser det som 
lite heldig at PPTs vurdering stammer fra tiden da eleven gikk i 
barnehagen, og at dette kan stå i fare for ikke å gi et korrekt og 
tidsriktig bilde av elevens nåværende skolebehov. Fylkesmannen 
argumenterer videre for at det er spesielt viktig å sikre behovene for 
slike overgangselever (fra barnehage til skole). Fylkesmannen støtter 
dette argumentet i veilederen til opplæringsloven om 
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, hvor det legges vekt 
på samarbeid mellom barnehager og skoler ved slike overganger. 
Fylkesmannen viser videre til rundskrivets anmodning om å legge 
tydelige føringer på at PPT for videregående skole skal skrive sine 
egne vurderinger innen rimelig tid etter skolestart og at 
fylkeskommunen i mellomtiden fatter midlertidig vedtak basert på 
skakkyndig vurdering fra PPT fra grunnskolen. Veilederen gir m.a.o. 
denne anmodningen angående overgangen 
grunnskolen/videregående. Fylkesmannen argumenterer for at det 
kan trekkes en analogi fra overgangen grunnskole/videregående også 
til barnehage/grunnskole, for å sikre at sakkyndige vurderinger 
holder tilstrekkelig tritt med barnets utvikling i alder og behov. 

Eksempel fra øvrige saker nr. 1. 

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon:  
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a) Eleven v. Foreldre/ advokat: Påstand om feil i lovanvendelsen, 
bevisbedømmelsen og saksbehandlingen frakommunens side. Det er 
ikke iverksatt tilstrekkelig eller riktige tiltak for eleven.   

Det anføres at det fra skolens side tas utgangspunkt i hvorledes 
lærerne oppfatter elevens adferd. Dette påstås å være gal 
lovanvendelse i forhold til oppll. § 8- 1, 3. Ledd. Det er forholdet til 
elevene og ikke læreren som er relevant. Det vises til forarbeidene til 
bestemmelsen i § 8- 1, 3. Ledd (Ot.prp. 44 (1999- 2000).  

 Det argumenters for at skolen ikke har gjort nok. 
Adferdssituasjonene kunne vært unngått dersom det hadde vært 
tilstede en  voksenperson, assistent. Det påstås at assistenten ikke har 
vært tilstede når vedkommende skulle ha vært det, og at skolen 
derfor kan bebreides for adferdssituasjonene (munnbruk, dytting, 
mv.). 

4.3 Sammenfattende synspunkter 

Gjennomgangen av den statlige styring versus det kommunale selvstyret 
kan langt på vei beskrives som et steg fram (lovgivningen åpner opp for å 
vurdere lokale forhold), men to steg tilbake (de lokale forhold fordrer en 
kjennskap til konkrete omstendigheter som fylkesmannen ikke har oversikt 
over).  En nærliggende følge av regelverket kombinert med de praktisk og 
lokale forhold, er at elevene og de foresatte føler at Fylkesmannen i ikke 
har kompetanse til å hjelpe tilstrekklig til i en vanskelig situasjon. Dette vil 
formodentlig gå på bekostning av hensynet til barnet og elevens beste – 
hvis belastning blir satt på spissen i saker som dreier seg om elevenes 
psykososiale miljø, herunder særlig tilfeller av langtkommet mobbing.  

I lys av gjennomgangen av regelverket, illustrer statuerte eksempler og en 
konkret klagesak, er det grunn til å stille spørsmål om det i større grad bør 
åpnes opp for at Fylkesmannen kan gå inn, realitetsprøve skolens og kreve 
konkrete forslag til endringer. Det kan åpnes opp en slik praksis ved 
regelverksendring, noe som likevel forutsetter en grundigere gjennomgang 
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av fordeler og ulemper ved å tildele Fylkesmannen slik økt kompetanse, 
eventuelt om et annet organ ville være mer egnet.  



- 60 - 
 

 

 

5 Vurdering av fylkesmannens rolle som 
elevenes rettsikrende instans versus eventuell 
nøytral tredjeinstans 

I dette avsnittet vil det først tas stilling til behovet for et elevombud på 
bakgrunn av de undersøkelser, samt fylkesmennenes eget tilsyn, som viser 
at skolelovginingen ikke er tilstrekkelig til stede i skolehverdagen, og på 
bakgrunn av de argumenter som i sin tid lå til grunn for opprettelsen av et 
nasjonalt barneombud, jfr. lov om barneombud av 3. juni 1981. Dernest vil 
det vurderes hvorvidt Fylkesmannen selv kan være egnet organ for å 
ivareta elevers rettssikkerhet. Vurderingen og drøftelsene vil ta 
utgangspunkt i erfaringer fra klagesaksmaterialet.  

5.1 Om elevombud 

Vurderingen av om det vil være hensiktsmessig med et eget elevombud må 
sees på bakgrunn av to forhold: a) Undersøkelser som påpeker mangelfulle 
etterlevelse av opplæringsloven i den praktiske skolehverdag og b)  
erfaringer som kan hentes fra barneretten og opprettelsen av og erfaringen 
med barneombudet. 

5.1.1 Fylkesmennenes tilsyn, riksrevisjonenes undersøkelse samt 
Udanningsdirektoratets undersøkelse av kapittel 9a i 
opplæringsloven.   

Samtlige undersøkelser og utredninger konkluderer med at 
skolelovgivningen i for liten grad er til stede i den praktiske skolehverdag. 
Denne informasjonen åpner for spørsmålet om veien fra lovgivning til det 
enkelte klasserom er atskillig lenger enn den burde være. En forgreining av 
dette aspektet er at avstanden formodentlig er enda lenger for noen grupper 
elever enn andre, herunder særlig de minoritetsspråklige elevene. 
Gjennomgangen av klagesakene for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
2008- 2009, viser at de minoritetsspråklige elevene praktisk talt er 
fraværende som klagere i materialet. Dette funnet er påfallende når de 
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minoritetsspråklige elever utgjør snart 40 % av elevmassen. Det er fare for 
at en står overfor en betydelig rettssikkerhetsutfordring overfor elever 
generelt og minoritetsspråklige elever spesielt.   

Dette taler for at rettighetsaspekter i større grad må synliggjøres og 
kommuniseres til elever, foresatte, lærere og skoleledelse. Dette er 
argument for et organ som kan jobbe for at både elev-rettigheter og -plikter 
blir formidlet på en måte så de kommer helskinnet gjennom etappen fra 
lovgiver til den praktiske skolehverdag. Her er grunn til å fremheve at 
retten til rådgivning om sosiale spørsmål etter oppll. § 9-2 må fremheves i 
relasjon til det psykososiale miljøet. Formålet med bestemmelsen; å utjevne 
sosial ulikhet og integrere etniske minoriteter vil særlig ha betydning for 
minoritetselever, men også andre elever som ikke finner seg til rette. Denne 
bestemmelsen virker å være ”sovende” da den ikke er blitt påberopt i 
klagesakene det heller ikke er klart hvem som skal stå for denne 
rådgivningen, dette til tross for at oppll. §§ 22-1 og 22-4 (1) stiller krav til 
både rettighetsinformasjon og kompetanse hos den som står for 
rådgivningen.  

5.1.2 Bakgrunnen for opprettelsen av Barneombudet.   

Av interesse for vurderingen av å opprette et elevombud er også 
bakgrunnen for og erfaringene med Barneombudet.72 Hovedargumentene 
for å opprette et barneombud, var ønsket om et særskilt organ til å løse 
konflikter mellom barn og foreldre og mellom barn og personale i 
institusjoner. (NOU 1977: 35 s. 11). En viktig oppgave for barneombudet 
har vært å føre aktiv kontroll med at lovgivningen til vern om barns 
interesser blir fulgt, og har derved vært en viktig rettssikrende instans for 
barn som rettsubjekter.   

                                           
 
72  Jfr. lov om barneombud av 03.06. 1981 og NOU 1977: 35 Barnelovutvalget 

og NOU 1995:26 Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av 
barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og 
ungdom. 
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Disse argumentene må sies å komme inn med styrke også når det gjelder 
barn i kraft av å være elever i skolen. Vårt saksmateriale fra Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus viser at hensynet til barnets beste og barnets rett til å bli 
hørt i svært liten grad blir tatt med i betraktning i klagesaker over elevenes 
rett til et godt psykososialt miljø etter oppll. § 9a-1 og 9a-3. Dette er saker 
hvor nettopp elevens følelser med situasjonen bør komme frem. Desto mer 
alvorlig at elevens stemme ikke blir tilstrekkelig vektlagt og hørt. Etter vårt 
syn bør det vurderes om barnekonvensjonens art. 12 om medbestemmelse 
bør tydeliggjøres også i opplæringsloven, for de deler av loven som gjelder 
elever som er barn. 

Et umiddelbart kontra-argument til eget elevombud vil være at 
barneombudet kan ivareta også elevenes interesser i skolesaker. Fra de er 
seks år gamle er også de aller fleste barn elever, slik at Barneombudets 
rolle her må kunne anses overlappende. Dette vil vurderes nærmere i 
oppdraget. Foreløpig vil det bare pekes på at det i tråd med generell 
utvikling i samfunnet reguleres stadig flere områder av samfunnslivet av 
rettsregler. Skolen er også en spesiell sosial institusjon og regelverket som 
omfatter skolens daglige drift er omfattende. Dette fordrer i så fall 
spesialkunnskap om skolen som sosial institusjon, skolen som rettslig 
kontekst og de utfrodringer dette reiser spesielt lagt til en egen avdeling i 
Barneombudet.  Spesialiseringen og rettsliggjøringen generelt i samfunnet 
(Østerud, Engelstad og Selle 2009), taler for minimum egen instans og i 
beste fall eget elevombud. 

Fylkesmennenes tilsyn og riksrevisjonens undersøkelse av etterlevelsen av 
skolelovgivningen hos skoler og skoleeier, gir begge en bekreftelse at det 
står relativt dårlig til med etterlevelsen av både opplæringsloven og 
forvaltningsloven i den praktiske skolehverdagen.  

Se på gjeldende barneombudsordning og hvordan denne har virket etter sin 
hensikt, jfr. målsetningene i NOU 1977: 35 og erfaringene med 
barneombudsordningen, jfr. evaluering av barneombudsordningen NOU 
1995: 26. Videre må vurderes behovet for et ombud som en uavhengig 
tredjeinstans som kan ivareta elevenes rettssikkerhet. Elever er en spesiell 
gruppe rettssubjekter. Felles for både virkemidler mot mobbing og 
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potensielt elevombud, er at dette er tiltak som må sees i forhold til det 
overordnede formål med opplæringen. Opplæringen skal speile at barnet er 
et fullt og helt menneske uansett alder og forutsetninger. Alle elever skal i 
skolen gis rom til å strekke seg mot dannelse og allmenn kunnskap, 
utvikling og refleksjon (Bolstad 2008: 153). Skolemiljøet er av avgjørende 
betydning for å innfri disse grunnlegende verdier som kommer til uttrykk i 
skolens styringsdokumenter. Herunder opplæringslovens formåls-
bestemmelse inntatt i § 1-1, dens forarbeider  (Ot.prp. nr. 46 (2007-2008) 
og NOU 2007: 6, Bostadutvalget) og Den generelle delen av læreplanen, 
fastsatt i forskrifts form, hvis formål er å være utdypende og utfyllende til 
lovens formålsbestemmelse.  

Elevombudet må også sees i forlengelse av folkerettslige konvensjoner om 
menneskerettigheter. Også her kommer forholdet til formålsbestemmelsen 
inn.  Sentrale konvensjonsbestemmelser er bestemmelsene om det nærmere 
innholdet i utdanningen, om barns rett til medvirkning, om ikke-
diskriminering, om individets tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og 
om respekt for foreldres rett til å sikre at utdanning og undervisning er i 
samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. 

Ved lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 
(menneskerettsloven) av 21. mars 1999 nr. 30 har Norge inkorporert 
følgende viktige menneskerettighetskonvensjoner, som i følge lovens § 3 
skal gis forrang ved eventuell motstrid med annen nasjonal lovgivning: 

� Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK) 

� De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 

� De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 
om sivile og politiske rettigheter (SP) 

� De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 
om barnets rettigheter (BKK) 

En gjennomgang og oversikt over disse menneskerettighetene vil være 
nødvendig. Videre vil det vurderes hvordan disse griper inn i den norske 
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lovgivningen om elevers rett til et godt psykososialt miljø og skolens plikt 
til å arbeide forebyggende og holdningsskapende.  

5.2 Behov for opprettelse av et elevombud 

Med det store antall rettsregler som regulerer skoleverket og med økt fokus 
på rettigheter, følger en spesialisering og rettsliggjøring (Østerud, 
Engelstad og Selle 2009). Rettsliggjøringen fungerer likevel ikke 
automatisk rettssikrende for elevene (Welstad og Warp 2010), og fører 
nødvendigvis med seg en spesialisering som forutsetter større kjennskap til 
de ulike rettsområders særegenheter, herunder regelverket som omfatter 
opplæringsinstitusjonene. 

Allerede i 1969 lanserte Anders Bratholm tanken om et barneombud i 
Norge. Bakgrunnen var at barn utgjør en meget stor, men svak gruppe uten 
noen konkret organisasjon bak seg til å tale sin sak (jfr. Bratholm 1980 og 
NOU 1995: 26 s. 18). Barn og elever har ofte utilstrekkelig språklig 
formuleringsevne og perspektiver til å hevde sin rett. Med andre ord er 
elever prisgitt hjelp fra andre ressurspersoner for å få det de etter loven har 
krav på. 

Mot denne bakgrunn vil det argumenteres for at et elevombud vil være en 
hensiktsmessig løsning for å få kommunisert elev rettigheter og plikter. 
Videre at spesialiseringen forutsetter at det avsettes særskilt kompetanse til 
å se på utdanningssektoren for seg, altså som et tillegg til Barneombudets 
allerede etablerte virkeområde. Regelverket er rikt både på omfang og 
innhold, som igjen gjør det vanskelig å orientere seg i. En 
spesialkompetanse på elevrettigheter og plikter, vil mot denne bakgrunn 
være hensiktsmessig.   

Barn har likevel ikke bare en skolerett, men også en plikt til å oppholde seg 
i skolen fra de er seks til seksten år, jfr. oppll. § 2-1. Dette er mange og 
viktige år i unge menneskers liv. Med dette pliktforhold følger også et 
tilsvarende stort samfunnsansvar i å ta vare på barna den tiden de er i 
skolen. Retten til spesialundervisning og retten godt fysisk og psykososialt 
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miljø er eksempler på rettighetsbestemmelser. Men de er på flere punkter 
vage i sin utforming.  

Også i vurderingen av å etablere et nasjonalt elevombud, må skolen som 
rettslig og sosial kontekst legges til grunn. Karakteristisk for skoleledere, er 
at de færreste av dem er jurister. Dette vil nødvendigvis virke inn på 
rettsanvendelsen (jfr. Welstad 2010a). Det er mange hensyn å ta. Ikke bare 
rettsreglene. Dette vil både kunne virke inn på egeninitiert forebyggende og 
holdningsskapende arbeid, samt oppfølging av rettingspålegg fra 
fylkesmannen som følge av manglende etterlevelse av oppll. kapittel 9a. 
Dette er forhold som vårt eget materiale kan bidra til å belyse.  

5.3 Elevombud som en holdningsskapende og 
konfliktløsende ressurs 

En fordel ved elevombud, vil være at de står i et uavhengighetsforhold til 
departement, direktorat, skoleeier og skoleleder, og vil formodentlig være 
egnet til å ivareta elevenes særlige interesser.  

Mot denne bakgrunn kan et eventuelt elevombud sees på som en 
forlengelse av elevrådet. En elevorientert instans med formål å kanalisere 
ut elevrettigheter og plikter, samt fange opp negative strømninger i forkant 
av at de utvikler seg til konflikter. Elevenes stemme er viktig i dette 
henseende.  

Opplæringslovens forarbeider til kapittel 9a fremhever også viktigheten av 
at elvene selv får delta i det holdningsskapende arbeidet (Ot.prp.nr.72 
(2001-2002) s. 72). En slik innfallsvinkel harmonerer videre med barns 
generelle deltakelsesrett som følger av BK art. 12 nr.1, betydningen er også 
fremhevet av FNs barnekomité. En mulig fordel ved en slik ordning, er at 
tiltakene som iverksettes kan tilpasset de lokale forholdene. Videre kan 
elevenes deltakelse kunne skape en eierskapsfølelse, som igjen kan bidra til 
at systemet respekteres og følges.  
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Vi opplever det likevel viktig og nødvendig at rettighetsformidling skjer 
med måtehold. Dersom alle skal kreve mye, vil det aldri være tilstrekkelig 
med ressurser. Elevplikter er også en side av skoletematikken som 
elevombudet må være formidler av.  

Opplæringslovens § 9a-7. I forhold til straffebestemmelsen i oppll. 9a-7, vil 
det vurderes i hvilken grad denne er egnet for anvendelse i mobbesaker. 
Også her vil det argumenteres for et tydeligere skille mellom proaktiv og 
preaktiv handling. Det anses overordnet viktig å skape nærhet gjennom 
dialog og ikke avstand gjennom sanksjonering. Et spørsmål vil også være 
om foreldelsesfristen på to år, grunnet strafferammen på 3 måneders 
fengsel og/eller bøter, gjør at saken er foreldet før den er påtalemessig 
avgjort. Det er grunn til å fremheve at disse sakene tar tid og at straffansvar 
gjerne blir et spørsmål i saker som har pågått lenge og gitt utslag i alvorlige 
skadevirkninger. Barn og foreldre har gjerne vært i dialog med 
skole/kommune og gjennom en klagerunde hos Fylkesmannen før 
avgjørelse før de evt. (i de ytterste få tilfeller) velger å begjære forholdet 
påtalt. I arbeidsmiljøloven er foreldelsesfristen lengre grunnet et annet ledd 
som skjerper strafferammen. Vi tror ikke det er hensiktsmessig å skjerpe 
strafferammen i disse sakene, men det bør kanskje vurderes om det bør 
settes en egen foreldelsesfrist for at straffebestemmelsen skal ha en reell 
betydning. 

5.4 Konfliktløsing – store menneskelige påkjenninger 
med rettssak 

Det må bl.a. spørres om hvordan er det å vende tilbake til skolen etter endt 
rettssak. Videre vil domstolsmodellen egnethet for tvisteløsning i saker 
som gjelder mellommenneskelige forhold vurderes nærmere. Når en tvist 
blir satt inn i rettslige termer, opplever partene ofte at den forsvinner. Den 
omforvandles til og blir et spørsmål om å vinne eller tape – juridisk sett – 
snarere enn å komme til enighet, eller en minnelig løsning som begge 
parter kan leve best mulig videre med (Christie 1978). Det vil vurderes om 
domstolsbehandling ikke bør begrenses til de særlig graverende tilfeller av 
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mobbing, og om ikke alternativ tvisteløsning kan være velegnet 
virkemiddel i saker som gjelder det psykososiale miljøet.  

5.5 Tidsaspekt ved klagesaksbehandling 

Et elevombud vil formodentlig kunne være en raskere behandlingsinstans 
av saker som gjelder mistrivsel og utilstrekkelig psykososiale miljø. Det 
må vurderes fordeler ved å komme raskt på banen. Erfaringene fra vår 
gjennomgang og analyse av kapittel 9a- og § 5-1-saker fra Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, er at saksbehandlingen tar meget lang tid. I tillegg er det 
ofte allerede gått lang tid før saken kom til Fylkesmannen for behandling. 
Resultatet er ofte at elevene er ferdige på skolen før det fattes endelig 
vedtak.  
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6 Om fylkesmannens rolle som elevenes 
rettsikrende instans 

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylkene, og deres 
primære oppgave er å bidra til at Stortinget og regjeringens lover og 
retningslinjer blir fulgt i praksis. Denne oppgaven ivaretas ved at 
Fylkesmannen bl.a. fører tilsyn med utdanningssektoren og er klageinstans 
for kommunale, herunder skolenes, vedtak.73 

Mot denne bakgrunn blir Fylkesmannen elevenes viktigste rettssikrende 
instans, i og med at klager på skolenes vedtak om bl.a. karakterer, 
skolebytte, nærskoleprinsippet, spesialundervising og ikke minst 
skolemiljø, mottas, vurderes og avgjøres av Fylkesmannen.  

Et nærliggende spørsmål er om kompetansen hos overprøveinstansen, 
fylkesmannen, bør utvides til også gjelde det materielle og ikke bare 
formelle, fordi det overordnede hensyn må være ivaretakelse av 
rettssubjektene, som i denne sammenheng er barn og ungdom? Dette stiller 
særlige krav til instansen.  

Et viktig og vanskelig spørsmål er sondring mellom hvilke sider ved 
saksbehandlingen Fylkesmannen kan prøve. Skal det tas stilling kun til 
skolenes saksbehandlingen eller skal det også gås nærmere inn i det 
materielle innholdet i den konkrete sak? Etter loven kan FM prøve alle 
sider av saken, men skal ta hensyn til kommunalt selvstyre, jf. fvl. § 34. I 
praksis kan det virke som om Fylkesmannen er litt for forsiktig i å prøve 
faktiske forhold. Det kan reises spørsmål om Fylkesmannen blir 
forbeholden i å prøve de lokale forholdene ved skolen, fordi de ikke 
kjenner de lokale forhold og fordi de anser sondringen mellom kommunens 
frie skjønn problematisk.  

De klagesakene Fylkesmannen behandler som går på spesialundervisning 
og det psykososiale miljø er særdeles viktig, fordi elevenes rettssikkerhet 
                                           
 
73  Jfr. http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=32856. 
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blir satt på spissen i disse sakene.74 Dette betyr på ingen måte at sakene på 
skolebytte og klasseturer ikke er viktig, men utfallet er ikke av like 
inngripende karakter. Rettssikkerhetstematikken reiser et spørsmål til 
proporsjonalitet. Det er et faktum at Fylkesmannen ikke kan behandle alle 
saker like utførlig.  Men det anses viktig å rette fokus mot at disse sakene 
både er innholdsmessige mangesidige og ofte problematiske (særlig sakene 
som går på oppll. kap. 9a), og må vies ekstra oppmerksomhet da resultatet 
av klagesaksbehandlingen ofte får særlig stor innvirkning på elevene, og 
slik at elevene blir sikret de rettigheter lovgivningen tillegger dem.  

                                           
 
74  Takk til seniorrådgiver Jan Petter Nielsen for innspill omkring denne 

tematikken. 
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7 Forvaltningsrettslige utfordringer i 
skolehverdagen 

På lik linje med Utdanningsdirektoratets gjennomgang av klagesaker over 
oppll. § 9a-1, 9a-3 mv. (elevers rett til et godt psykososialt miljø), var et av 
funnene i vår gjennomgang av klagesaker fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus at enkeltvedtak i begrenset grad ble benyttet, jfr. oppll. 9a- 3, 3. 
ledd (rapportens s. 3 og 5).75 

Tilsvarende tendens kan langt på vei bekreftes av vårt materiale, likevel 
med en viktig nyansering. Rektorenes rettslige argumentasjon viser seg ofte 
å ta i betraktning mange av de samme hensyn som loven skisserer skal 
ligge til grunn for vurderingen, men den formelle lovforankringen mangler 
(se nærmere om dette under avsnitt 8).  

I forlengelse av disse funnene, må det spørres om hvordan en kan få 
rektorenes/ skolenes rettslige argumentasjon i tråd med lovens formkrav, 
særlig med tanke på enkeltvedtaket.76  

En mulig innfallsvinkel kan være å utarbeide en mal for hvordan et 
enkeltvedtak skal se ut, altså hvilke krav som stilles til det etter 
forvaltningslovens § 2b og lovens kapittel IV og V. 

                                           
 
75  Jfr. Utdanningsdirektoratets Kartlegging av fylkesmennenes 

klagesaksbehandling etter kapittel 9a 2010.  . 
76  Denne problemstillingen ble også brakt opp av underdirektør for 

utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Brit 
Jakobsson, i forbindelse med kurs i utdanningsrett ved universitetet i Oslo, 
Blindern, i regi av UiO og Fylkesmannen. Juni 2010. Brit Jakobssons poeng 
etter seminar for skoleledere over: Hvordan skal enkeltvedtaket se ut, for 
både å tilfresstille kravet til det juridiske, tilgjengelighet/forståelig etc. 
Tilsvarende poengtert av Camilla Herlofsen, stipendiat ved Institutt for 
spesialpedagogikk, som forsker på tiltakskjeden fra retten til 
spesialundervisning til praksis. 
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En annen side av forvaltningslovens møte med skolen, er 
forvaltningslovens alder og oppbygning i møte med den praktiske 
skolehverdag. Det er nødvendig å se forvaltningslovgivningen og norsk 
forvaltningsvirksomhet i et noe bredere historisk perspektiv for å 
tydeliggjøre utfordringer denne kan stå ovenfor i møte med den praktiske 
skolehverdag.77  

Forvaltningsloven er bygget opp rundt vedtaket og saksbehandlingsregler 
knyttet til dette. Derav også navnet på loven – som ofte ikke tas bokstavlig 
nok: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 
10. februar 1967.  Det er saksbehandlingen i forvaltningssaker for femti år 
siden som er lovens utgangspunkt. Loven er gammel (1967), og 
forarbeidene er fra slutten av 1950- tallet. Den gang sto forvaltningen 
overfor et ganske annet samfunn med ganske andre utfordringer og behov 
enn dagens. Forvaltningens oppgaver var langt på vei preget av en statisk 
prosess.  

Eksempelvis behandling av søknad om byggetillatelse. Saksbehandlingen 
vil bestå i en utredning av sakens faktiske sider, husets størrelse og 
arkitektur i forhold til eksisterende bebyggelse, om tilknytting til vann og 
avløp var kurant, mv.  

Skolen skal drives med sikte på å gi kunnskaper, og er av en langt mer 
bevegelig og dynamisk karakter. Derfor er enkeltvedtaket fra 
forvaltningsloven ikke utgangspunkt for en lang rekke avgjørelser som 
treffes i skolen som daglig bedrift. Men innebærer dette en umiddelbar 
tilstand av rettsløshet for elevene? Neppe. Det er viktig også å fremheve de 
alminnelige forvaltningsrettslige regler (etter lovens kap. III) som alltid 
gjeldende og retningsgivende, når det fattes avgjørelser av et 
forvaltningsorgan som har med mennesker å gjøre – uavhengig om 
avgjørelsen kan karakteriseres som enkeltvedtak eller ei. Merrettssikkerhet 
er et begrep som kan virke beskrivende med tanke på dette. Til tross for at 
skolen treffer avgjørelser som ikke kan defineres som enkeltvedtak, taler 

                                           
 
77  Takk til professor emeritus Henning Jakhelln for dette poenget. 
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hensynet til elevenes rettssikkerhet for at skolen sørger for å opplyse og gi 
veiledning i saker som berører dem, slik at elevene har mulighet til å 
ivareta sine interesser best mulig (jfr. fvl. § 11).  

Disse synspunkter må sees i sammenheng med hva slags 
saksbehandlingsregler som bør prege skolehverdagen, i den hensikt å sikre 
elever som lærere og ledelse de rettigheter og plikter som de etter loven har 
krav på og må innrette seg etter. Alminnelige saksbehandlingsregler etter 
fvl. kap. III må tydeliggjøres og arbeides systematisk for at blir en del av 
rutinene for saksbehandling i den praktiske skolehverdag, altså uavhengig 
av om avgjørelser kan karakteriseres som enkeltvedtak eller ikke. En 
kommunikasjon og presisering av disse alminnelige forvaltningsrettslige 
prinsipper må til for at rettsreglene ikke kun skal være et hult skall, men 
faktisk virke rettssikrende i skolen.      
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8 Skoleledernes rettsanvendelse 

Som allerede nevnt er det over 400 lover og forskrifter som sier noe om 
den daglige driften av norske skoler.78 Jussen som berører skolen spenner 
med andre ord vidt, slik at å orientere seg i dette krevende og til tider nokså 
uoversiktlige landskapet ikke er noen enkel oppgave. I det følgende 
avsnittet vil det rettes fokus mot hva som preger skolelederes 
rettsanvendelse med utgangspunkt i de gjennomgåtte klagesaker for 
fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

I sum utgjør klagesaker fra skolene i fylkene Oslo og Akershus til 
fylkesmannen 594 for 2009.79 Av disse sakene er det flest klager på 
nærskoleprinsippet etter oppll. § 8-1, 1. ledd (43 saker), skolebytte etter 
oppll. § 8-1, 2. ledd (66 saker), skoleskyss etter oppll. § 7-1 (24 saker) og 
standpunktkarakterer etter skoleforskriftens § 5-12 (411 saker). Alle disse 
sakene er ofte enkle i den forstand at faktum er oversiktlig og jussen er 
klar. Sakene kan karakteriseres som – selvsagt forenklet – 
samlebåndssaker; et stempel, for så på vei ut igjen. Disse klagesakene gir 
ofte lite inntrykk av skolens bevissthet omkring og bruk av rettsreglene. 
Utgangspunktet for å si noe om skoleledere som rettsanvendere, tas derfor i 
stedet i klager vedrørende elevenes rett til et psykososialt miljø (oppll. § 
9a- 1 og § 9a- 3) og elevenes rett til spesialundervisning (oppll. § 5- 1). For 
2009 utgjør dette materialet til sammen 21 saker. 80 

Både bestemmelsen i oppll. § 5- 1 og oppll. kap. 9a forutsetter at skolen 
ved rektor fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 b, jfr. oppll. § 
15- 1. Sakene er også mer sammensatte i forhold til klagegjenstanden og de 
begrunnelser skolen gir for å fatte vedtak som den gjør. Følgelig gir § 5- 1 

                                           
 
78  Sunde, Merethe: Juristkontakt 2008. 
79  Årsrapporten for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2009. 
80  Sakene er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven grunnet hensynet til 

de involverte i sakene. Saksmaterialet vil i denne sammenheng kun vises til 
og gjengis i et omfang som ikke er egnet til å knytte gjengivelsen til 
konkrete skoler eller personer. 
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og kapittel 9a sakene et bedre inntrykk av skolens rettsanvendelse. Men 
vedtakene er likevel ofte kortfattede og standardiserte i formen, slik at også 
skolens korrespondanse med elever/foresatte vil bli trukket inn for å si noe 
om skoleledernes rettslige argumentasjon.  

Metodisk er det viktig å understreke at de 21 sakene som ligger til grunn 
for den empiriske analysen, på ingen måte kan betraktes som en 
representativ gjengivelse og undersøkelse av hvordan landets mange skoler 
forholder seg til skolejussen og argumenterer juridisk.  

Sakene kan likevel gi et innblikk i noen trekk eller tendenser som synes å 
skille seg ut ved skolenes kontakt med jussen. Ved å sammenholde 
klagesakene med tidligere undersøkelser av ikke- juristers rettsanvendelse i 
forvaltningen, kan tendensene ved rettanvendelsen mulig komme tydeligere 
til syne og la seg lettere definere.  

Samlet sett bekrefter materialet langt på vei at skoleledere befinner seg i et 
vanskelig krysningspunkt, hvor ulike og til dels motstridene hensyn krever 
oppmerksomhet og virker inn på avveielsen og resultatet av vedtak som 
fattes. Før jeg går i gang med å si noe om hvilke retninger som kan spores i 
klagesakene, er det viktig å understreke at anvendelse av skolejussen er en 
krevende øvelse. Reglene som gjør seg gjeldende i skolehverdagen er rike 
både i antall og innhold. Den kommende gjennomgangen og analysen av 
skolelederes rettslige resonnementer tar derfor sikte på å lokalisere, løfte 
frem og definere noen fellestrekk ved rettsanvendelsen. Hensikten er å rette 
fokus på utfordringer og potensial i rettens møte med skolen, og drøftelsen 
er ikke ment som noen kritikk av rektorers eventuelle mangelfulle eller 
feilaktige etterlevelse av rettsreglene.  

8.1 Særlige trekk ved rettsanvendelsen 

Særlig fire trekk ved rettsanvendelsen går igjen i materialet, og fremstår 
som bemerkelsesverdige og interessante.  
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Et første trekk ved skoleledernes rettsanvendelse er hensynet til å komme 
frem til en rask løsning som tjener begge involverte parter. Mer konkret en 
løsning av saken basert på kompromiss og smidighet mellom skolen og 
eleven/ foresatte.  Dette preger samtaler mellom skole og foreldre i forkant 
av at vedtak om spesialundervisning treffes, men også i etterkant når 
foresatte formidler misnøye med tiltakene og signaliserer at de vurderer å 
påklage skolens vedtak. 

Hurtig og kompromissorientert saksbehandling har utvilsomt mange 
positive sider ved seg. Eksempelvis kan kommunikasjon mellom skole og 
hjem forhindre at saken eskalerer og ender i konflikt, noe som verken 
gagner skolen eller eleven og ofte går på bekostning av hensynet til elevens 
beste. En bakside ved denne retningen i materialet er at en effektiv og 
kompromissbasert saksbehandling ikke alltid er i overensstemmelse med 
loven.  

Hensyn til hurtighet og smidighet i saksgangen fremfor en prioritering av 
lovbestemmelser, tilsvarer langt på vei tidligere funn hos ikke- juristers 
rettsanvendelse i forvaltningen mer generelt (Brinkmann og Eckhoff 1986, 
Andenæs og Olsen 1990:50).81 Skoleledernes rettsanvendelse må likevel 
karakteriseres som meget sammensatt, og skiller seg også fra tidligere funn 
på særlig et viktig punkt: 

Skolelederne synes for det andre ofte å kjenne til og ha et godt grep om 
hovedbestemmelsene som sier noe om saken som behandles. Dette er 
tydelig i sakene som gjelder spesialundervisning. I de aller fleste sakene er 
opplæringslovens (oppll.) §§ 5- 1 og 5- 3 sitert, og skolelederne har en klar 
formening om at den psykologisk-pedagogiske tjenesten (PPT) har en 
lovpålagt plikt til å kartlegge elevenes behov for spesialundervisning, og at 
denne skal ligge til grunn for omfanget av spesialundervisningen. Dette 
vitner om kjennskap til loven og hvilke hensyn denne formoder skal tas i 
betraktingen når det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning.  

                                           
 
81  For en fullstendig oversikt og oppsummering av undersøkelsene se 

Mathiesen 2005:231 flg. 



- 76 - 
 

 

 

Tilsvarende tendens kommer til syne når det gjelder sakene om elevers rett 
til et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens § 9a-1 og skolens plikt 
til å arbeide aktivt og systematisk for et psykososial miljø som fremmer 
helse, trivsel og læring etter oppll. § 9a-3. De aktuelle hovedreglene siteres.  

Et tredje trekk ved rettsanvendelsen er at når lovteksten først er sitert, 
følger ofte en rekke vurderinger og argumenter som er løsrevet fra de 
hensyn loven formoder skal tas med i betraktningen. På dette punkt 
samsvarer inntrykket fra klagesaksmaterialet også langt på vei med 
Andenæs’ observasjoner fra helsesektoren. Han påpeker at i den grad det 
finnes frem til lovteksten og det foretas noe som kan kalles tolking, er det 
om å gjøre å få tak i lovens ytre grense, altså hva en som rettsanvender ”har 
lov til” (Andenæs 1990: 104). Dersom grensen kan trekkes noenlunde 
markant, kan det i følge Andenæs spores en oppfatning hos rettsanvendere 
om at de innenfor denne kan handle som de vil. Dette reiser det 
umiddelbare spørsmål om det frie skjønn i forvaltingen, og de 
begrensningene som ligger i dette (se avsnitt 4).  

I klagesaksmaterialet blir tendensen til å legge vekt på andre hensyn enn de 
loven legger opp til spesielt tydelig når det ikke kun er én lovbestemmelse 
skolen må forholde seg til, men hvor parallelle bestemmelser må med i 
vurderingen.  

Eksempelvis kan nevnes barnets beste vurderinger og barnets rett til å bli 
hørt etter barneloven, barnevernloven og FNs barnekonvensjon. Disse 
bestemmelsene kommer inn samtidig og parallelt med elevenes rett til et 
psykososialt miljø etter oppll. § 9a-1. I vurderingen av om elevenes 
psykososiale miljø er tilstrekkelig ivaretatt av skolen, er det etter 
lovforarbeidene elevenes egen subjektive oppfattelse av skolesituasjonene 
som skal ligge til grunn (Ot.prp. nr. 72 3001- 2002). I tillegg skal barnets 
rett til å bli hørt ivaretas, samt en vurdering av hvilke tiltak som er til 
barnets beste. Dette utledes både av barnelovens § 31, barnevernlovens 
§ 4-1 og FNs barnekonvensjons artikkel 3, som også er en del av norsk rett. 
Vi ser her at rettskildebildet er sammensatt, og at skolens handlingsplikt og 
vedtak berøres av flere lovbestemmelser som delvis står selvstendig og 
delvis virker inn på hverandre.  
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I klagesaksmaterialet kan en se at ganske andre hensyn enn de lovene 
skisserer vektlegges og virker utslagsgivende for resultatet i saken. I 
forbindelse med om elevens psykososiale miljø82 er tilstrekkelig ivaretatt av 
skolen, kommer skolen ved skoleleder med vurderinger og hensyn som:  

”Rektor viser til at det ikke blir iverksatt mobbesak, da familie B 
ikke ønsker å melde mobbing i frykt for represalier.”(sak 2, 
oppll. kap. 9a) 

”Moren til jenta opplever at det går bra i timene, men at 
problemene oppstår i friminuttene. Foresatte ønsker at jenta 
fortsatt skal gå på skolen, men vil ta henne ut dersom situasjonen 
ikke bedrer seg.” (sak 1, oppll. kap. 9a)  

”Rektor viser til at det viktigste ved gruppeplasseringen var at 
det faglige skulle ivaretas da jenta har spesialundervisning i to 
fag, og at jenta ble skjermet for elever hun var i konflikt med på 
barneskolen. Rektor sier at det ikke er noe grunnlag for 
klassebytte og viser blant annet til PP-tjenesten sin uttalelse om 
at et  gruppebytte ikke er tilstrekkelig for at eleven skal føle at 
hun har en god skolehverdag.” 

”(…) det er mange hensyn å ta når man har flere hundre elever å 
forholde seg til og (…) det [er] til syvende og sist rektor som har, 
og må ha, fullmakt til å fordele elevene i grupper.” (sak 14, 
oppll. kap. 9a)  

En ser her at hva barnet mener selv i stor grad er skjøvet til side for 
hvordan skolen og eventuelt foresatte oppfatter situasjonen. Videre blir det 
lagt vekt på hensynet om hva som er en mest hensiktsmessig løsning for 
klassen og skolen som helhet, både økonomisk og organisatorisk, fremfor 

                                           
 
82  Takk til vit. ass. Simen Kristoffer Warp for tilgang til og orientering i hans 

materiale. 
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den løsning som gagner den elev som føler at skolemiljøet er ubehagelig og 
utilstrekkelig.83  

Denne tendensen må likevel nyanseres. I flere andre klagesaker ser en at 
skolens saksbehandling er full av rettslige hensyn og vurderinger, men at 
henvisningene til de konkrete lovbestemmelser, altså den faktiske 
lovanvendelsen, i stor grad er fraværende. Det virker som om skoleledernes 
”rettsfølelse” ofte stemmer med den materielle og formelle rett. Hvorvidt 
skolelederne i realiteten kjenner til de faktiske bestemmelsene, eller mer 
foretar rimelighetsvurderinger i den konkrete sak, er ikke godt å si. Dette er 
likevel et bemerkelsesverdig trekk ved skoleledernes rettsanvendelse, fordi 
den snur tendens nummer tre så å si på hodet og representerer en motsatt, 
men samtidig korrekt rettsanvendelse. 

Et eksempel fra en av klagesakene over spesialundervisning er 
beskrivende. Saken gjelder klage på enkeltvedtak fattet av skolen om et 
lavere antall timer spesialundervisning enn PPTs anbefaling. Rektors 
vedtak avviker således fra den sakkyndige vurderingen.  

Her følger et utdrag fra rektors begrunnelse for enkeltvedtaket: 

”Elevens behov for spesialundervisning blir dekket gjennom … 
årstimer spesialundervising. Den individuelle oppfølgingen skal 
hjelpe eleven til å få struktur, ha oversikt over planer og 
innleveringer gjennom hele skoleuken. Skolen vurderer at 

                                           
 
83  Til skoleledernes forsvar må det sies at dette er innholdsmessig veldig 

kompliserte bestemmelser. Særlig bestemmelsen om retten til et 
psykososialt miljø er vanskelig å få skikkelig taket på. Hva som ligger i 
retten til, hvor langt denne strekker seg og når den er brutt, er så vel 
praktisk som juridisk kompliserte spørsmål. Videre vil parallelle 
bestemmelser som sier noe om hvordan en sak skal løses, reise metodiske 
spørsmål om de ulike bestemmelsens relevans og vekt i forhold til 
hverandre. Dette krever  juridisk skolering for å kunne ha en tilstrekkelig 
oversikt over.  

. 
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læreren som har den individuelle oppfølgingen også kan hjelpe 
eleven med dette i … faget. Lærer og … lærer må uansett 
samarbeide om dette. Utover dette vil eleven få tilpasset 
opplæring i henhold til det som er beskrevet i den sakkyndige 
vurdering. Skolen mener de … timene er tilstrekkelig for å dekke 
elevens behov for spesialundervisning slik det er beskrevet i 
sakkyndig vurdering. Elevens mål i IOP er å bestå VG3. Vi 
mener dette er et realistisk mål med den hjelpen … får gjennom 
… årstimer spesialundervisning og tilpasset opplæring. Dette 
bekreftes også i samtale med rådgiver og avdelingsleder ved 
skolen.” (sak 1, oppll. § 5- 1) 

Sammenholdes rektors begrunnelse med opplæringslovens § 5- 1, 2. ledd, 
er likheten mellom de hensyn loven legger opp til skal vektlegges og de 
hensyn rektor fremholder påfallende stor.  

Opplæringslovens § 5- 1, 2. ledd sier at:  

”I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal 
det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. 
Opplæringstilbodet skal ha eit slik innhald at det samla tilbodet 
kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til 
andre elever og i forhold til dei opplæringsmåla som er 
realistiske for eleven.” 

Vi ser at rektor vektlegger elevens utviklingsutsikter (bestå VG 3), og at 
skolens samlede tilbud (spesialundervisningen kombinert med økt fokus på 
tilpasset opplæring) formodes å gi eleven tilstrekkelig utbytte av 
undervisningen. 

Videre ser vi at rektoren følger oppll. § 5- 3, 4. ledd, som pålegger skolen å 
gi begrunnelse for hvorfor skolens vedtak avviker fra den sakkyndige 
vurderingen. I følge loven skal begrunnelsen blant annet vises til hvorfor 
skolen mener at eleven likevel får et tilbud som gir et tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen. 
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Rektoren starter altså ikke i loven, slik den juridiske metode legger opp til, 
men tar hensyn som lar seg forsvare praktisk og pedagogisk, og i tillegg 
viser seg å harmonere med loven. Vi kan si at rektors rettsanvendelse 
stemmer materielt sett, men at det formelle mangler. Som vi skal se under 
gjennomgangen av forhold som stimulerer til at retten fungerer etter sin 
hensikt, er dette funnet hos skoleledernes saksbehandling meget interessant 
(se nærmere under).  

I praksis blir imidlertid særlig to konsekvenser overhengende dersom 
skolens saksbehandling ikke tydelig nok knyttes opp til de fremgangsmåter 
som skisseres i lovgivningen.  

For det første er det en nærliggende følge at skoleledelsens argumentasjon 
mister legitimitet. Dette ble et tydelig utfall av den over siterte saken, og 
slo direkte tilbake på skolen på en uheldig måte. Elevens foresatte reagerte 
sterkt på at skolen tillot avvik fra den sakkyndige vurderingen. De foresatte 
tolket skolens begrunnelse som et uttrykk for rektors subjektive oppfatning 
av hva som passet skolen best, og ikke en vurdering i henhold til nærmere 
lovbestemte hensyn – som begrunnelsen i realiteten var. 

For det andre vil begrunnelser som støtter seg tydelig på rettsregler, være 
med på å avlaste noe av skoleledernes eget ansvar. Med dette sikter jeg 
ikke til at skoleledere skal anvende jussen som en ren ansvarsfraskrivelse, 
men at loven skjermer rektorene fra å stå personlig til ansvar for de 
begrunnelser som gis. Denne tematikken er også kjent fra 
dommertilværelsen, hvor sakene ofte er preget av stridende interesser og 
sterke følelser (Aubert 1976:108). Skolelederen som dommeren fatter ikke 
avgjørelser alene etter eget for godt befinnende, men ut i fra en på forhånd 
normativ og autorativ regulering av den konkrete situasjon. Jussen kan 
således bidra til å beskytte mot kritikk og til en viss grad mot 
selvbebreidelser. 

Et fjerde trekk ved skoleledernes rettsanvendelser gjelder tilfeller hvor 
fylkesmannen sender sakene tilbake til kommunen med pålegg om ny 
behandling, eller der kommunen ved skolen fatter nytt vedtak. Her kan en 
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se at jussen i den nye behandlingsrunden i større grad trekkes frem og 
konkretiseres fra skoleledernes side.  

I en forlengelse av dette, og på bakgrunn av korrespondansen mellom skole 
og hjem, virker det også som om skolen blir mer påpasselig med å trekke 
inn jussen (elevenes rettigheter og reglene for klage, innsyn, videre 
saksgang, mv.) først når det er overhengende fare for at saken påklages til 
overordnet forvaltningsorgan, kommunene eller fylkesmannen. I flere 
tilfeller er ikke lovgivningen nevnt i det hele tatt i den innledende 
brevvekslingen mellom skolen og elevene ved de foresatte. Med mer 
påpasselig sikter jeg til at skolen finner frem til rettslig grunnlag og regler 
for saksbehandling, samt individualiserer sakene utover kun en 
standardformulering eller gjengivelse fra forvaltningsloven (eksempelvis 
klipp og lim av lovtekst fra lovdata).  

I den grad denne tendensen er utbredt i skolene, er den fra mitt ståsted 
meget forståelig. For skoleledere innebærer det en ikke ubetydelig ekstra 
arbeidsinnsats å sørge for at deres argumentasjon har tilstrekkelig rettslig 
forankring. Til dette kan det trekkes på erfaringene fra forvaltningen 
generelt om at hensynene til grundighet og effektivitet ofte blir oppstilt 
som motstridende (Eckhoff og Smith 2010: 50, 168 flg.).   

På den annen side er det i denne sammenheng viktig ikke å miste av syne at 
jussen gir elevene en del grunnleggende rettigheter og plikter, som skolene 
ved skolelederne plikter å sørge for at oppfylles. Dersom jussen ikke 
nevnes i saksbehandlingen, blir det desto mindre tydelig og vanskeligere 
for elevene å få kartlagt hvilke rettigheter de har og plikter de er pålagt. Det 
kan skapes forventninger som enten er høyere eller lavere enn hva som blir 
det faktiske utfallet. Urealistiske forventninger er egnet til å skadeskyte den 
forutsigbarhet som involverte i skolen, både elever, foreldre og lærere, må 
kunne forvente etter forvaltingsrettslige grunnprinsipper. 
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8.2 Oppsummering 

I dette avsnittet er det forsøkt redegjort for ulike utfordringer skoleledere 
som ikke-jurister står overfor i sitt møte med jussen i den praktiske 
skolehverdag. Skoleledelsen må kjenne og forholde seg til reglene, men 
samtidig kunne utvise et skjønn. Det er ingen ren transportetappe fra 
lovgivningen til den enkelte skole og det enkelte klasserom. Dersom 
lovgivingen skal fungere noenlunde etter sin hensikt, er den avhengig av å 
bli kommunisert tilstrekkelig ut og å lande i et landskap som harmonerer 
noenlunde med lovgivers intensjoner. Det hviler et stort ansvar på 
skoleledere fordi skolen utgjør en veldig spesiell rettlig kontekst. 
Rettsubjektene i skolen er i hovedsak barn og ungdom, som er prisgitt 
skolens formidling av deres rettigheter dersom de skal komme dem 
tilstrekkelig til gode. Det samme gjelder formidlingen av elevplikter.  

Rettsanvendelsen i skolen står også overfor andre utfordringer. 
Forvaltningsloven er en helt sentral lov i skole sammenheng. Loven er av 
eldre dato og laget med sikte å regulere saksbehandlingen i saker av langt 
mer statisk karakter enn de tilfeller skoleledere er stilt ovenfor i det daglige 
arbeid på skolen. En direkte konsekvens av dette er at mange av skolens 
vedtak ikke defineres som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og at 
derfor ikke utløser det sett av saksbehandlingsregler som ofte er nødvendig 
for å gi elevene den innsikt og innflytelse de skal ha i avgjørelser som 
angår dem. Også her må skolelederne ta ansvar for å gi elevene en 
merrettsikkerhet etter forvaltningslovens alminnelige saksbehandlings-
regler.  

I lys av den spesielle sosiale og rettslige institusjon skolen er, blir 
skoleledernes rettsanvendelse i stor grad en balansekunst. De skal sørge for 
at eleven får det de etter loven har krav på, men likevel sørge for en 
realistisk formidling av hva en kan forlange og forvente av rettigheter. 
Samtidig må skolen ikke bli gjenstand for en rettslig formalisme som går 
på bekostning av effektivitet i saksbehandlingen, og ikke minst smidighet i 
den daglige drift.  
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9 Klagesakens forskjellige karakter i forhold 
til elevenes rettssikkerhet.84  

Noen saker er viktigere enn andre fordi de får store innvirkninger på den 
enkelte elevens skolehverdag og mulighet til å få maksimalt utbytte av 
opplæringen. Eksempelvis sakene om spesialundervisning og psykososialt 
miljø. Rettssikkerhetsaspektet er her i større grad til stede enn for eksempel 
sakene om skolebytte. Dette er et poeng som også er viktig å kommunisere 
ut til skoleledere som rettsanvendere i den praktiske skolehverdag. Ikke at 
rettssikkerhetsaspekter som innsyn, begrunnelse og klageadgang ikke er 
viktig også i andre saker, men at i visse typer saker er disse desto viktige å 
formilde ut til partene og å sørge for leves opp til fra skolens ståsted. Dette 
må sees på bakgrunn av skolen som spesiell rettslig kontekst. En har i stor 
grad å gjøre med rettssubjekter som er barn og unge. Dette skjerper 
kravene til at elevene blir hjulpet fram i forhold til hvilke krav og plikter de 
har å forholde seg til. På den annen side kan en slik bevissthet omkring 
typen saker en har å gjøre med virke besparende inn på skoleledernes 
arbeidsbyrde. Ikke alle saker krever en like utførlig saksbehandling og 
informasjon.  

                                           
 
84  Takk til seniorrådgiver Jan Petter Nielsen hos Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus for flere viktige innspill og oppklarende samtaler, blant annet om 
denne problemstillingen.  . 
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10 Om lovers tilsiktede versus faktiske 
virkninger i praksis.  

Å forby bestemte handlinger gjennom lovgivningen lar seg oftere 
manifestere i praksis enn å stimulere en bestemt adferd. Det er ofte lettere å 
avstå fra å gjøre noe, enn å foreta seg noe aktivt og konkret. 
Straffelovgivningen kan tjene som eksempel (Ehrlich 2009:376). Skolen 
som rettslig kontekst. Skolelovgivning med tilhørende læreplanverk 
oppfordrer i stor grad til aktivisering av skolen. Skolen skal jobbe 
forbyggende, aktiv og konkret i forhold til å sikre elevenes rett til et 
tilstrekkelig goldt psykososialt skolemiljø. Når det gjelder saker om 
spesialundervisning skal det utredes, skreddersys tilbud og tilbudet skal 
settes ut i live ved hjelp av spesialpedagoger. Kunnskapsløftet oppfordrer 
til større grad av resultatorientering og dokumentasjon både av at 
virkemidler er iverksatt, samt elevenes resultater.  

Reformtrøtthet vil være en utfordring for at lovgivningen følges. Status quo 
er overhengende.  
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11 Om klagene på spesialundervisning etter 
oppll. § 5- 1.  

De aller fleste av klagene går på at antallet timer tildelt av skolen anses å 
være for lite for å dekke det behov eleven har. Ofte er ikke skolens tilbud 
om spesialundervisning i samsvar med det estimerte og anbefalte antall 
som PPT har gitt.  

Et trekk ved disse sakene er at klagegjenstanden er meget synlig. Tydeligst 
fremstår dette i de sakene hvor det ikke er samsvar mellom PPT anbefaling 
og det tilbud skolen kommer med. Det er nærliggende å anta at det blir mer 
tilgjengelig å klage i en slik sak, hvor det er foretatt en behovsprøvelse, 
men hvor behovet ikke oppfylles. En ser at tvistegjenstanden er veldig 
tydelig.  

Dette kan fungere som en mulig faktor til at det oftere klages over § 5-1 
saker enn for eksempel saker etter oppll. 1-3 om tilpasset opplæring. 
Innholdet i den tilpassede opplæring er ikke definert som en rettighet til 
den enkelte elev, men noe skolen og læreren skal strekke seg etter (jfr. 
forarbeider). For det andre er det nærmere innhold i tilpasset opplæring 
ikke definert utrykkelig og individuelt på samme måte som for 
spesialundervisningen. På bakgrunn av dette blir det også vanskeligere å 
klage på noe konkret. Det er lettere å si at min datter eller sønn har gått kun 
20 timer spesialundervisning, men PPT sier at hun skulle hatt 40, enn å si at 
tilpasset opplæring ikke er tilstrekkelig.85  

Tilsvarende argumentasjonsrekke for at det ikke finnes klager for 
bestemmelsen om særskilt språkopplæring. Dette er definert som en 
rettighet i oppll. §§ 2-8 (grunnskole) og 3-12 (vgs.), men det nærmere 
innholdet i rettigheten baserer seg ikke på en individuell behovsprøving 
som er tilfellet for spesialundervisningen.  
                                           
 
85  For en nærmere juridisk redegjørelse av denne tematikken, se Andreas 

Heldal: Rett til særskilt språkopplæring, Masteravhandling i rettsvitenskap, 
høst 2010. 
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Det fattes vedtak om at eleven har rett til og skal særskilt språkopplæring. 
Da regnes det nok også med at skolen oppfyller sin plikt. Vanskelig å si når 
innholdet ikke er nærmere definert.  

Et annet gjennomgående trekk i klagesakene over oppll. § 5-1 er at det 
hersker uklarhet om forskjellen mellom optimalt, likeverdig og forsvarlig 
opplæringstilbud. Mange foresatte gir uttrykk for at de mener eleven skal 
ha et optimalt tilbud, og at dette kan utledes av retten til 
spesialundervisning. Årsaken kan være at ordlyden ikke er tilstrekkelig klar 
når det gjelder hva slags tilbud som skal ytes, men at dette må sees i lys av 
forarbeider, rettspraksis (Rt. 1990: 360 og Rt. 1993: 811) og juridisk teori 
(Kjellemo 1995). Med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av 
opplæringstilbudet ved spesialundervisning, har elever med vedtak om 
spesialundervisning rett til et tilbud som er likeverdig med det ordinære 
opplæringstilbudet. Tilbudet er likeverdig når elevens mulighet for utbytte 
av undervisningen er relativt sett like stort som andre elevers utbytte 
(Kjellemo 1995: 72). Likeverdskravet er en rettslig standard, hvis nærmere 
innhold er skiftende og variabelt. Innholdet beror på en bred og nyansert 
vurdering av flere forhold. Herunder elevens forhold og 
utviklingskapasitet, opplæringens kvalitet og omfang, varighet, 
økonomiske ressurser og likeverdighet som ressursfordelingskrav 
(Kjellemo 1995: 74 flg.).  Jfr. vedlegg til rapporten.  
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12 Tanker og ideer i forbindelse med 
gjennomgang av klagesaker for 
fylkesmannen.  

Vi sitter igjen med inntrykk av at skolen ved skoleledere og andre, har en 
intuisjon om regelverkets innhold. Relasjonen skole- hjem og skolen plikt 
til å tilpasse opplæring (for eksempel) berøres ofte i forbindelse med 
enkeltsaker. En konkret tilknytting til lovverket er imidlertid i stor grad 
fraværende. Det kan med andre ord hende at praksis er i henhold til 
lovgivningen uten at skolen er seg bevisst dette. I så fall er situasjonen 
heldig. Da vil en etterlevelse av lovgivningen ikke innebære de store og 
radikale endringer av praksis, hvilket fra tidligere undersøkelser av 
lovgivningen og dens tilsiktede virkninger, er lite heldig for at loven skal 
fungere i praksis. Informasjon om regelverket er m.a.o. viktig.  

Det virker m.a.o. som at jussen for skolens vedkommende, først bringes på 
banen når det er en overhengende fare for konflikt. Dette er problematisk i 
forhold til elevenes rettssikkerhet til det daglige.  

12.1 Tidsaspektet.  

Både i sakene som gjelder spesialundervisning og elevenes rett til et godt 
psykososialt miljø er tidsaspektet bemerkelsesverdig. I flere av sakene går 
det lang tid fra f. eks sakkyndig vurdering av om eleven har behov for 
spesialundervisning til enkeltvedtak fattes. Så kommer klagerunden i 
tillegg til dette igjen. Eksempelvis kan sak 1 i materialet over 5-1-saker 
trekkes frem som eksempel. Her er PPTs sakkyndige vurdering datert til 
28. mai 2009. PPT konstantere behov for spesialundervisning. 
Enkeltvedtaket fattes av rektor 08. juni 2009. De foresatte sender klage til 
fylkeskommunen 24. juni 2009, altså ca to uker etter vedtaket er fattet. I 
oversendelse av dokumenter fra skolen den 07. juli 2009 manglet rektors 
uttalelse. Dette ble opplyst om fra fylkeskommunen til skolen i august 2009 
og oversendelse av rektors begrunnelse fra skolen til fylkeskommunen 
skjer ikke før 5. oktober 2009. Fylkeskommunen videresender klagesaken 
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til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling 16. oktober 
2009. I mai måned 2010, da jeg gjennomgikk sakene, var saken fortsatt 
ikke endelig behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I praksis 
innebærer dette at klager må vente nesten et år fra klage er sendt til saken 
er endelig behandlet.  

Dette tilfellet er et av de mest graverende hva gjelder saksbehandlingstiden, 
men andre eksempler finnes også. Fylkeskommunen beklager uttrykkelig i 
sitt brev til klager at saksbehandlingen har tatt tid. I flere av de andre 
sakene kan vi se et voldsomt engasjement utvist av foresatte for å få 
fortgang i saksbehandlingen. Det er korrespondanse mellom skole og hjem 
opp til flere ganger i uken, det holdes møter, mv. før det klages.  

Realiteten for mange elever med behov for spesialundervisning, er at 
klageprosessen drar ut og at det derfor tar urimelig lang tid før elevene får 
den hjelp de trenger.  

Dette reiser et spørsmål om elevenes rettssikkerhet i forhold til sin rett til 
spesialundervisning.  

Et annet aspekt gjelder de foreldre som ikke er pådrivere i klagesaks-
prosessen. Det kan tenkes at prosessen i disse tilfellene går enda 
langsommere enn for de som stadig står på og etterspør svar fra de ulike 
innstanser.  

Tilsvarende funn presenteres i Utdanningsdirektoratets gjennomgang av 
klagesaker som gjelder opplæringslovens bestemmelser om elever rett til et 
godt psykososialt miljø (jfr. oppll. §§ 9a-1, 9a-3 mv.). Dette er særlig 
bemerkeleseverdig der tidsrommet fra uholdbare forhold blir avdekket til 
reaksjoner iverksettes er så langt, at saken etter forvaltningslovens regler 
anses foreldet.  

Et annet sentralt aspekt ved den ofte lange tiden saksbehandlingen tar, er 
den store mentale påkjenning det er for elevene, særlig i mobbesaker. Til 
dette må det også spørres hvorvidt den rettslige fremgangmåte er den rette 
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veien å gå.  Å klage oppleves som en tung og belastende prosess. En slår 
opp igjen såret, så si, for så kaste salt i det.86  

12.2 Om klagesaksmaterialets forhold til tidligere 
undersøkelser gjort av rettsanvendelsen i 
forvaltningen.  

Torstein Eckhoff viser i sin rettskildelære til særlig tre undersøkelser gjort 
av ikke- juristers rettsanvendelse i forvaltningen. Et gjennomgående trekk 
er at lovteksten i liten grad blir tatt med i de rettslige betraktningene. I 
stede for viser andre, alternative rettskilder seg som retningsgivende. 
Rundskrivet er blitt fremhevet. Tilsvarende med ligningens ABC.  

Eckhoff poengterer at rettsanvendelsen på ulike forvaltningsområder 
formodentlig vil være meget forskjellig, og etterlyser en analyse fra flere 
forvaltningsområder. I dette øyemed sees denne rapporten som en delvis 
innvielse av dette ønske. Den kan danne utgangspunkt for videre analyser 
av rettsanvendelsen og saksbehandlingen på skolesektoren som 
forvaltningsorganer sine områder. Særlig tre nivåer er relevante: 
Skoleleder, skoleeier og Fylkesmannen.  

                                           
 
86  Simen Warps obervasjon på bakgrunn av sitt klagesaksmateriale, oppll. 

§ 9a-1 og 9a-3 (02.08.10). 
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13 Om instruksers og rundskrivs tilstedeværelse 
og rettskildemessige verdi. 

 Rundskriv generelt spiller i praksis en stor retningsgivende rolle i 
forvaltningens, herunder skolens, rettsanvendelse. Et oppfølgende spørsmål 
er hvilken rettskildemessig vekt rundskrivet formelt sett har og hvor stor 
oppmerksomhet det bør vies i rettsanvendelsen. Utdanningsdirektoratet er 
på landsbasis skolenes overordnet forvaltningsorgan i forlengelse av 
Kunnskapsdepartementet. Det har således kompetanse til å gi bindende 
bestemmelser om organisering og plikter for de underordnede i 
forvaltningen, herunder skolene. Stilt overfor tolkningsspørsmål, har 
Høyesterett også i noen avgjørelser lagt vekt på praksis og uttalelser fra 
direktoratene.87 Rundskriv som kommer fra direktoratet må derfor tas i 
betraktning.  

Når direktoratet sender ut rundskriv til landets skoler med informasjon om 
blant annet lovtolkningsspørsmål, er disse innholdsmessig ofte en blanding 
av instrukser og mer generell orientering. Rundskrivene vil derfor ikke 
gjennomgående være strengt bindende, men like ofte praktisk veiledende. 
Grensegangen mellom bindende regler og veiledning er som konsekvens 
ofte flytende. Videre er rundskriv ikke skrevet eller gitt av det lovgivende 
organ i lovs form. Rundskrivet har følgelig ikke den rettskildemessige vekt 
og status som loven.  

Adressatene for rundskrivene føler seg imidlertid ofte bundet av 
informasjonen, og sentrale organer i bl.a velferds- og ligningsforvaltningen 
har tradisjonelt langt på vei oppnådd effektiv styring av underordnede 
organers rettsanvendelse gjennom rundskriv og annet materiale som i 
utgangspunktet er mer veiledende (Eckhoff og Smith 2010: 152-153, 
Røsæg 1984: 78 flg., Boe 1986).  

                                           
 
87  Bl.a. i avgjørelsene inntatt i Rt. 1991 s. 1182 og Rt. 1962 s. 614. 
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14 Minoritetsspråklige elever og klagesaker. – 
Refleksjoner rundt årsaker til fraværet av 
klager fra minoritetselever.  

I skoleklasser med tretti elever har det tradisjonelt vært to til fem 
minoritetsspråklige. Elever med annet morsmål enn samisk og norsk, 
minoritetselever, utgjør nå 36 % i Osloskolen, og andelen forventes i følge 
Statistisk sentral byrå (SSB) å stige til 50 % innen 2020. Samtidig ser en at 
særlig de minoritetsspråklige guttene i bekymringsverdig grad faller fra i 
den videregående utdanningen. Minoritetsspråklige elever har jevnt over 
svakere faglige resultater enn sine etnisk norske medelever, og to av ti 
fullfører ikke det videregående løpet (NOU 2010:7 s. 188, 190 flg. og 237 
flg.). I det følgende tas det sikte på å belyse rettslige utfordringer generelt 
og strukturelt som disse nye konstellasjoner stiller skolen overfor. 

Svært mange minoritetselever har krav på og mottar spesialundervisning og 
særskilt språkopplæring i skolen (Nordahl og Overland 1998, Markussen, 
Frøseth og Grøgaard 2009, Pihl 2010: 19).88 Av til sammen 66 klagesaker 
over spesialundervisning til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (2008- 
2009), var det kun én minoritetsspråklig elev som var klager. I 2010 er det 
foreløpig 32 saker om klage på vedtak om spesialundervisning.89 90 Her er 
                                           
 
88  Østerbergutvalget, NOU 2010: mangfold og mestring, påpeker også at det 

er mange minoritetselever som får spesialundervisning. I lys av dette er det 
påfallende at det er få klager.  Jo flere som får spes. undervisning, jo større 
er det sannsynlig at behovet er. Mot denne bakgrunn er det plausibelt at 
desto flere ikke får det de etter loven har krav på. Jfr. Klagene på 
spesialundervisning fra etnisk norske. Klagene går på at eleven ikke får det 
timeantall som PPT har anslått er nødvendig for å få et tilstrekkelig utbytte 
av opplæringen. 

89  I det samlede tallmaterialet for 2008-2010 som det vises til, er samtlige saker 
medregnet, uavhengig av klagestatus (ferdig behandlet eller ikke) og utfall 
(medhold, delvis medhold eller avslag). 

90  Det er viktig å understreke at 5-1-sakene på lik linje med 9a sakene er 
meget sammensatte. Det er ofte flere rettslige grunnlag det klages over, og 
anførslene er mange og ulike, mer eller mindre begrunnet mv. Det gjentas 
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det også kun én minoritetsspråklig elev som er klager, men i to av sakene 
finnes det også elever hvor én av foreldrene er utenlandske. Jeg har ikke 
regnet dette inn som minoritetsspråklige elever. Det finnes ingen klager 
over den særskilte språkopplæringen. Dette reiser en rekke spørsmål:  

Skyldes fraværet av klager at samtlige minoritetselever får det de etter 
loven har krav på? Eller kan dette være et uttrykk for at avstanden mellom 
lov og praksis er større for minoritetselevene enn de etnisk norske? Dette 
reiser videre spørsmål om hva slags holdninger minoritetselevene, som en 
sammensatt gruppe, har til skolen som sosial arena. Hvordan oppfattes det 
skoletilbud som ytes? Har de kunnskaper om elevrettigheter og plikter? Og 
er det en kultur for å klage? Disse spørsmålene danner utgangspunkt for og 
ønskes belyst nærmere i prosjektet.   

Å kartlegge grunner til at minoritetselever er fraværende i klagesaker over 
skolerettslige spørsmål krever en mer inngående undersøkelse av 
kulturgrunnlaget til de ulike minoritetselever, og hvordan synet på skolen 
som institusjon gjenspeiles i dette.91  

14.1 Bakgrunn.  

Utgangspunktet for denne drøftelsen er i funn i fra gjennomgangen og 
analysen av skolerettslige klagesaker for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
(2010). Gjennomgangen gjaldt primært klager på spesialundervisning, 
særskilt språkopplæring og elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø. 
På bakgrunn av det store antall minoritetselever i skolen generelt og som 
                                                                                                                            
 

derfor at det også  er en tidkrevede oppgave å gå gjennom sakene, enda vi 
fikk dem forelagt etter Fylkesmannen har vært inne og ryddet opp, sortert 
ut og klarnet opp de ulike påstandene. Slikt ”sorteringsarbeid” tar også 
mye av Fylkesmannens tid, kof. samtale med seniorrådgiver Jan Petter 
Nilsen og seniorrådgiver Ann- Karin Bjerke. 

91  Dette reiser en rekke viktige problemstillinger for et oppfølgingsprosjektet, 
hvis formål ville være å undersøke, eventuelt avdekke, forhold ved 
minoritetselevene som rettssubjekter som kan virke inn på oversettelsen av 
lovens idealer til den hverdagslige virkelighet (Aubert 1976: 165). 
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får spesialundervisning og særskilt språkopplæring spesielt, er det 
påfallende at minoritetselevene praktisk talt er fraværende som klagere i 
materialet. I de to sakene hvor klager er minoritetselev, virket elevens 
foresatte meget ressurssterke. Klagene bar preg av solid skriftlig 
formuleringsevne og kjennskap til klageinstanssystemet. Klagene er svært 
ryddig skrevet, hvor anførslene er sortert etter bokstav (”vi klager over 
følgende forhold a, b, s og d”) og det rettslige grunnlag både i 
opplæringslovens og forvaltningsloven (fvl. § 11a) er vist til, tolket og 
subsumert med de konkrete anførsler. I begge sakene er også 
hovedpunktene og anførslene oppsummert avslutningsvis. Videre var de 
foresatte foreldrerepresentanter, lokalpolitisk aktive, mv. Foreldrenes 
stilling/ tittel og utdanning fremgår ikke i noen av saken. 

Utdanningsdirektoratet ble i mai 201092 informert om den lave 
minoritetsandelen i klagesaksmaterialet. Direktoratet trodde tendensen 
kunne forklares med at de fleste minoritetselevene blir fanget opp av retten 
til særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (oppll. § 2-8 [1998] og § 
3-12 [2008]). Siden bestemmelsene ble innført har Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus ikke mottatt en eneste klage på noen av bestemmelsene.  

Årsakene til at svært få elever med minoritetsbakgrunn er representert i 
klagesaksmaterialet og at klager over retten til særskilt språkopplæring er 
fraværende, kan selvsagt være mange og varierende. En mulig forklaring 
kan være at opplæringstilbudet er tilstrekkelig godt. Men den kan like 
gjerne være at avstanden fra lov til praksis er atskillig lenger den burde 
være. Fylkesmennenes tilsyn med skoleeiere viser at opplæringsloven 
systematisk brytes,93 og bekrefter langt på vei utfordringen mellom lov og 
praksis i skolen generelt.  

                                           
 
92  Seminarrekke for skoleledere i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 

Universitetet i Oslo, hvor både Utdanningsdirektoratet og Institutt for 
offentlig rett var foredragsholdere. 

93  Herunder bestemmelsene om spesialundervisning (oppll. 5- 1, 5- 3 og 5- 4), 
jfr. http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4749&amid=3327626. 
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Skolen er en mangesidig og forholdsvis komplisert institusjon i samfunnet. 
Den består av et samvirke av mange ulike faktorer, som i sin helhet virker 
bestemmende for hvordan skolen fungerer. Rettsregler er én slik faktor. 
Økonomiske og faglige ressurser, samt tilsyn og kontroll utenifra er 
eksempler på andre (Karlsen 2006: 92 flg.). Dersom jussen skal fungere 
rettssikrende for så vel elever som lærere og skoleledelse, blir et 
grunnleggende spørsmål hvordan den kan få gjennomslag i skolen 
(Welstad og Warp 2010: 92).  

Med økt antall minoriteter i skolen kommer det samtidig stadig flere 
kulturoppfatninger og ulike verdigrunnlag inn i og preger skolen som sosial 
kontekst. Dette virker også inn på rettens rolle og tilstedeværelse. Når den 
rettslige kontekst skal kartlegges, står både rettsanvender og lovgiver 
overfor betydelige utfordringer i møte med sosial differensiering. Det 
normative fundament er i større grad enn tidligere differensiert, og 
differensieringen øker med det etniske mangfoldet (Hylland Eriksen 2010). 
Eksempelvis Hellerud videregående skole med over 70 ulike nasjonaliteter 
blant elevene (skoleåret 2008/2009).   

Østbergrapporten (NOU 2010: 7) og klagesaksmaterialet danner grunnlag 
for å reise spørsmål om avstanden mellom rettighet og praksis er større for 
minoritetselevene enn for de etnisk norske. I så fall står en overfor et 
rettssikkerhetsproblem som angår en stor gruppe mennesker.  

Foreløpige hypoteser/forklaringer på minoritetselevenes fravær i 
klagesakene:  

14.1.1 Minoritetselever og deres foreldres syn på skolen versus sikring 
av elevrettigheter og høyt frafall.  

Ser minoritetselevene på seg selv som ”tomme poser” hvor skolen er 
eneansvarlig for å ”fylle dem opp” med kunnskap, eller at elever har en 
”sliterrolle”, som forutsetter betydelig eget ansvar og arbeidsinnsats i 
tillegg til undervisningen? Nærmere bestemt et ensidighetsforhold hvor 
skolen er hovedleverandør, eller et gjensidighetsforhold mellom elev og 
skole, hvor skolens rolle er en rettledning og hjelp til elevenes egeninnsats?  
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Dersom minoritetselevene opplever at faglige svake prestasjoner alene er 
deres egen skyld, vil det trolig føles galt å klage på skoletilbudet. Og 
motsatt, dersom utdanningen oppleves lite relevant for minoritetselevene, 
slik at sammenhengen mellom utdanning og senere karrieremuligheter er 
utydelig, eventuelt fraværende, vil dette kunne virke inn på interessen av å 
få det opplæringstilbud loven gir. Slike holdninger vil nødvendigvis 
påvirke elevenes rettighetsfokus, prestasjonsnivå og frafall. 

Tilsvarende hypotese antas å gjelde for minoritetselevenes foreldre. Lav 
sosial klasse (inneforstått lite eller ingen utdanning, eventuelt 
kjønnsforskjeller) kan være utslagsgivende for negative holdninger til eller 
manglende interesse for utdanningen (NOU 2010: 7 s.44 flg. og Dahlgren 
og Ljungren 2010: 86 flg.). Det er nærliggende at også foresattes syn på 
skolens rolle kan virke inn på realisering av elevrettigheter. Oppleves ikke 
retten til utdanning som meningsfull og viktig, er det trolig liten grunn til å 
klage.  

Med utgangspunkt i foresattes syn på utdanningens mål og mening, kan det 
også spørres om minoritetselever tør informere sine foreldre når det ikke 
går så bra på skolen. Dersom svake prestasjoner blir møtt med sinne og 
nedlatenhet av foresatte, er det sannsynelig at elevene holder tilbake 
informasjon om hvordan det går.94 Foresattes syn på skolens rolle og 
forventninger til barnas skolefaglige prestasjoner, reiser også spørsmål om 
minoritetselevenes reelle adgang til å få hjelp hjemmefra til å klage når 
skoletilbudet ikke oppleves tilstrekkelig. 

Et siste spørsmål gjelder hvordan fraværet av klager kan virke inn på 
skolens ansatte. Kan en konsekvens bli at lærerne i skoler med mange 
minoritetselever tar lettere på å sikre elevrettigheter, fordi 
minoritetselevene synes å være enten fornøyd med eller passive til det 
tilbudet de får?  
                                           
 
94  Jeg erfarte som lærer at elever møtte til elevsamtale med sine eldre søsken i 

stedet for mor og far, fordi foreldrene gikk med et inntrykk av at ting sto 
bedre til enn hva som var realiteten, og at svake resultater ble møtt med 
represalier i heimen. 
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14.1.2 Kunnskap om skolelovgivningen – kultur for å klage.  

Kjenner minoritetselevene og deres foreldre til elevrettigheter og plikter? 
Er skolejussen (særlig oppll. §§ 5-1 og 3-12) utformet på en måte som gjør 
den lite tilgjenglige å klage på?95 Fanges misnøye med undervisningstilbud 
og eventuelle klager opp på et tidligere klageinstansnivå – ved skolen, 
rektor, eller på kommunalt nivå?  

Kunnskap om lovgivningen må nødvendigvis også sees i sammenheng med 
foreldrenes plikt til å gi barnet støtte og råd i valg av utdanning til fylte 18 
år etter barnelovens § 30 og FNs barnekonvensjon art. 4. Det kan følgelig 
spørres om minoritetsforeldrene legger forholdene tilstrekkelig til rette for 
at barna får den utdanning de har krav på (Backer 2008: 273), og om 
tilretteleggingen kan sies å være kulturelt betinget. 

De nevnte forhold utgjør spørsmål om det er kulturelt og kunnskapsmessig 
grunnlag blant minoritetselever og deres foresatte for å klage når 
undervisningen ikke tilfredsstiller lovens krav. Kunnskap om disse forhold 
anses helt nødvendig dersom minoritetselevene skal sikres det 
utdanningstilbud de har krav på, som igjen kan virke inn på det høye 
frafallet av minoritetselever i særlig den videregående opplæringen. Det 
presiseres at dette er antagelser som utgjør mine første arbeidshypoteser og 
følgelig bærer preg av forenklinger og generaliseringer, og som skal 
undersøkes.  

Samtale med Bjørg Ølstad vedrørende minoritetstematikken, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 22.06.10. 

                                           
 
95  Trolig vil det være enklere å klage på retten til spesialundervisning (oppll. 

§ 5- 1) enn retten til særskilt språkopplæring (oppll. 3- 12). Vedtak om 
spesialundervisning blir behovsprøvet for den enkelte elev, og et konkret 
antall timer blir innvilget. Dette er lettere å anvende som en klagegjenstand 
enn den mye mer generelle retten til særskilt språkopplæring, som ikke gir 
noen anvisning på det nærmere innhold i rettigheten. 
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Mitt spørsmål: Det viser seg å være svært få minoritetsspråklige 
elever i klagesaksmaterialet, hvorfor tror du det er slik? 

Ølstad: Østbergutvalget (NOU 2010:7) mener at oppll. 13- 10 om 
særskilt språkopplæring for minoriteter ikke er innarbeidet 
tilstrekkelig i praksis enda. Ikke mange år siden bestemmelsen kom 
inn i loven, 2009. 

Ølstad var ikke av den oppfatning at minoriteter ikke er tilstede 
grunnet at terskelen er for høy for å klage. De som oppsøker 
Fylkesmannen får beskjed om at en setning er nok for å klage. 
Deretter utløses systemet som overlater ansvar for å begrunne 
klagens berettiget til skolen og andre. Videre at språklige barrierer 
heller ikke burde være et hinder i veien for at minoriteter klager til 
FM. De som ringer og ikke klarer å redegjøre tilstrekkelig for seg pr. 
telefon, får hjelp. Et annet spørsmål (stilt av meg) om ikke fraværet 
av minoriteter i klagesakene kan skyldes at minoriteter ikke er klar 
over sine rettigheter, ble også tilbakevist. Ølstad hevdet at en ser 
mange minoriteter i standpunkt karakterklagesakene og skolebytte 
sakene. Mitt spørsmål: vet minoritetene om klageadgangen, altså 
hvem det skal klages til, inneforstått fylkesmannen? Ølstad: dette er 
ikke godt å si noe om, men det hviler et ansvar på den enkelte skole 
til å informere elevene om klageadgangen og hvem som er adressat 
for klager. 

Vedrørende rettighetstematikken, Mitt spørsmål: Er rettighetsfokuset 
for stort i skolen, altså uhensiktsmessig stort? 

Ølstad: Opplæringslovens § 5- 1 som verktøy for å klage på 
spesialundervisningen. Oppll. § 5- 1 meget detaljert. Kan hende at 
selve bestemmelsen legger opp til mer ulikhet en likhet i praksis, hva 
gjelder tilgjengeligheten i klager. 

Ølstad også opptatt av at det har skjedd en radikal forbedring de siste 
8- 10 årene i skolene hva gjelder å fatte enkeltvedtak. Tidligere var 
enkeltvedtakene i stor grad fraværende fra skolenes vedkommende. 
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Det ble rettet utrykkelig fokus og lagt press på dette fra FM side, og 
en har sett en bedring. 

Spørsmål: Men er elevrettigheter utelukkende avhengig av 
enkeltvedtaksformen? 

Ølstad: Dersom det ikke fattes enkeltvedtak, befinner da elevene seg 
i en rettsløs tilstand. Viktig å formidle at fvl. er en statisk lov, mens 
skolen er en meget dynamisk kontekst, slik at det blir meget viktig å 
yte merrettsikkerhet, altså gi elevene rettigheter i skolens 
saksbehandling, til tross for at enkeltvedtaksformen ikke foreligger. 

14.2 Teoretisk fundament. Rettens tilstedeværelse i ulike 
sjikt av samfunnet.  

Kunnskap om lovgivningen har blitt fremhevet som en første forutsetning 
for at den skal fungere i praksis. En neste utfordring er å knytte det 
problem man står overfor til lovbestemmelser og klagesystemet (Aubert, 
Eckhoff og Sveri 1952). Med andre ord knytter det seg utfordringer både til 
kjennskap til rettighetene og deres nærmere innhold, samt knytteleddet 
mellom mangelfull etterlevelse av rettighetene og klageinstanser som kan 
avhjelpe mangelen. 

Slike utfordringer må det antas å være også i skolen. Eksempelvis 
prosessen fra å konstantere en mangelfull eller fraværende oppfyllelse av 
retten til særskilt språkopplæring, til å formulere en klage og stille denne til 
rette vedkommende i administrasjonen og videre opp i systemet (rektor, 
kommune, fylkesmann).  

Tone Sverdrup fant i sin undersøkelse av husarbeid utenfor egen 
kjernefamilie (hushjelploven), at personlige relasjoner mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker var et hinder i veien for å kreve sine rettigheter (Sverdrup 
1982, 1984). Tilsvarende utfordringer kan minoritetselevene stå overfor når 
det gjelder å kreve sin rett i skolesammenheng. Jeg opplevde 
minoritetselever – til forskjell fra etnisk norske elever – som svært aktive 
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brukere av skolen (særlig biblioteket og andre fellesarealer), også etter 
skoletid. 

Biblioteket ble brukt flittig til lekser, surfing på nettet og ellers sosialt 
samkvem med medelever. Jeg spurte en gang de faste biblioteksgjengerne 
om hvorfor de var så ofte på skolen etter skoletid, og fikk til svar at de 
hadde så mange småsøsken hjemme som lekte og styrte. Da var det sjeldent 
rom for dem og deres venner, og heller ikke ro nok til å gjøre skolearbeid. 
Dersom skolen oppleves også som en mer privat arena elevene har et nært 
og viktig forhold til, kan det oppleves som vanskelig å kreve sine 
rettigheter etter en lovparagraf (Sverdrup 1982: 83). 

14.3 Minoritetselever, rettskrav og sosial klasse. 

Tradisjonelt har ulikheter i utbytte av rettighetslovgivningen blitt knyttet til 
sosial klasse. Lavere sosiale lag i samfunnet er blitt forbundet med 
manglende kunnskap om lovgivning og rettigheter, og tilsvarende liten 
kjennskap til klageadgang og klagesystem, forvaltningsrett, herunder hvem 
det skal rettes klage til, mv. Følgelig oppstår det en behovsforskjell i 
rettshjelp avhengig av hvilke resurser en er i besittelse av (Johnsen 1987: 
361). Minoritetselever har blitt karakterisert på noe av den samme måten. 
Å være minoritetselev i seg selv, byr ikke nødvendigvis på de store 
utfordringer i møte med skolen og de krav som stilles i 
kunnskapssamfunnet (NOU 2010: 7 s. 45-48). Å være minoritetselev 
kombinert med lav sosial klasse96 (inneforstått foreldre med lav eller ingen 
utdanning), er noe helt annet. Da vil elevene oppleve å møte store 
utfordringer med å tilpasse seg skolen som arena, herunder å prestere faglig 
(NOU 2010: 7 s. 45-48, Dahlgren og Ljungren 2010: 86 flg.). 

                                           
 
96  Så vidt jeg kan se, er samtlige klagere/foresatte/elever bosatt i Oslo vest. 

Det ville vært interessant å foretatt en mer systematisk gjennomgang hva 
gjelder klagerne, deres utdanning og bosted. Dette rakk vi dessverre ikke å 
gjøre innenfor tidsrammen, men har notert oss at klagerne synes å stamme 
fra resurssterke sjikt av samfunnet. 
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Dette taler for at minoritetselever står i en særstilling når det gjelder å få 
det opplæringstilbud (herunder særlig spesialundervisning og særskilt 
språkopplæring) de har krav på. Men at veien fra å ha rett på papiret til å få 
rett i den praktiske skolehverdag trolig er lenger enn for etnisk norske 
elever med resurssterke foresatte.  

14.4 Hvordan redusere avstanden fra minoritetselev til 
rettighetssubjekt?  

Retthjelpundersøkelsen foretatt av Eskeland og Finne i 1971 var tydelig på 
at dersom rettshjelpsytelsene faktiske skulle fungere overfor de lavere 
sosiale sjikt i befolkningen (trygdede, ufaglærte arbeidere, dårlig helse og 
bo forhold), måtte de bli formidlet meget aktivt og tydelig – og helst 
oppsøkende. De konkluderte med ”at for å avdekke mange av de problemer 
mennesker med tilsvarende sosiale kjennetegn måtte ha, kreves det en 
atskillig mer intens jakt på problemene enn det som tidligere har vært 
vanlig” (Eskeland og Finne 1984: 241, jfr. også Johnsen 1997 og 
Mathiesen 2005: 66). 

Tina Nordstrøms analyse av minoritetskvinners rett til 
rettighetsinformasjon knytter denne tematikken til minoriteter spesielt 
(Nordstrøm 2009). Hennes analyse bygger på tidligere forskning om 
svakere stilte grupper i samfunnet sin avstand til retten. Disse har i større 
grad behov for informasjon om hvilke rettigheter de har, og hvor og på 
hvilken måte de skal henvende seg med sine problemer. Overfor noen 
grupper av rettssubjekter må det derfor sørges for en overkommunikasjon 
av eksisterende rettighetslovgivning, for å sikre reell likhet for loven.  

Dette teoretiske og rettssosiologiske utgangspunkt antas å ha 
overføringsverdi også til skolen som rettslig kontekst, og kan være et nyttig 
startsted for å kaste lys over utdanning som formell versus reell rettighet.97  

                                           
 
97  I dette henseende vil tematikken også berøre menneskerettslig ansvar for 

utdanning, herunder Barnekonvensjonens art. 29 og 29. 
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Jürgen Habermas teori at rettens gyldighet til en hver tid er normativt 
betinget.98 Og at sosial og normativ differensiering i samfunnet vil kunne 
virke inn på avstanden mellom den strengt juridisk legitime rett og den 
praktisk gyldige. Avstanden vil blant annet bero på rådende oppfatninger i 
det landskap retten lander og skal fungere i. Den sosiale kontekst 
(minoritetselever i skolen) blir følgelig vesentlig å kartlegge nærmere 
dersom en skal sikre likhet for loven.  

14.5 Til opplæringslovens §§ 8-1 og 3-12 spesielt.  

Til forskjell fra retten til spesialundervisning, er retten til særskilt 
språkopplæring ikke betinget av sakkyndig utredning. Følgelig vil ikke 
skolens eventuelle avvik fra PPT vurdering av omfanget og innholdet i 
spesialundervisningen vise seg som like synelig og følgelig utgjøre en like 
tilgjengelig klagegjenstand. Får en rett til særskilt språkopplæring, får en 
det. Dersom det nærmere innhold ikke blir presisert, vil det følgelig bli 
vanskeligere å gripe fatt i og klage over at tilbudet ikke er tilstrekkelig.99 

14.6 Om den psykologisk pedagogiske tjeneste og deres 
sakkyndige utredninger av behovet for 
spesialundervisning.  

Uten unntak fremstår disse utredningene som svært utførlige og detaljerte i 
formen. Vi har ikke en faglig bakgrunn som gjør at jeg kan si noe om 
rapportene innholdsmessig er habile, men ut i fra et overordnet og 
utenforstående inntrykk virker de meget solide. Dette kaster en umiddelbar 
tanke mot de ressurser som kreves for at utredningene skal holde et slikt 
nivå, og hvor avgjørende disse er for elevens endelige tilbud om 
spesialundervisning.  

                                           
 
98  Habermas, Jürgen: Faktizität und Geldtung 1992. 
99  Takk til Jan Petter Nilsen for disse perspektivene. 
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Det må likevel i denne sammenheng nevnes det kritiske blikk som reises 
mot PPT og deres sakkyndige vurderinger av Joron Pihl (Pihl 2010). Hun 
er skeptisk til de metoder som anvendes for å kartlegge de 
minoritetsspråklige elevenes evner. Hun trekker særlig frem som et 
kritikkverdig forhold at PPT behandler og definerer språk- og 
kulturforskjeller som et avvik som krever spesialpedagogisk behandling, og 
de negative signaler dette sender ut (Pihl 2010: 132). Det må i denne 
sammenheng også merkes at Pihl har møtt kritikk for de synspunkter hun 
fremmer i denne boken.  

14.7 Oppsummering og avslutning.  

De sakene som ender på fylkesmannens bord gjelder tilfeller hvor noe er 
galt. Det er sykdomstilfellene. Det er viktig å ha i minne hvordan dette kan 
virke inn på slutninger som trekkes fra materialet. Det er ikke gitt at 
klagesakene gir et realistisk bilde av hvordan regelverket er til stede, 
eventuelt fraværende, og blir håndhevet i praksis.   

Dette fører også over i spørsmålet om at klagesaksmaterialet bygger på 
skolens og foresattes dokumenterte tiltak. Eksempelvis utarbeidelse av 
IOPer i spesialundervisningsøyemed. Det klagesaksmaterialet ikke sier noe 
om er hva som konkret foretas i skolen i henhold til IOP. Dette kan slå 
begge veier. Enten at undervisningen er i henhold i større grad enn hva som 
dokumenteres, eller at det er et større avvik i praksis enn det som kommer 
frem av dokumentasjonen.  

Tematikken er også overførbar til de tilfeller hvor det klages på vedtak over 
spesialundervisning. Tidsaspektet fra det klages til klagen blir behandlet av 
fylkesmannen for så sendt tilbake til skole og foresatte, tar formodentlig en 
viss tid. Særlig i sak nummer fem kommer dette tydelig til uttrykk. Klager, 
elevenes foresatte, uttrykker misnøye og frustrasjon over at 
saksbehandlingstiden går på bekostning av det tilbud eleven er avhengig av 
for å få et tilstrekkelig godt utbytte av undervisningen.  
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En gis som leser av saken inntrykk av at mellom klage er sendt til signaler 
kommer tilbake fra klageinstans, skjer intet. Dette har en imidlertid ikke 
alltid belegg for å hevde i skjer i praksis. I noen tilfeller kan så tenkes, at 
det oppstår et vakuum i det vedtaket klages inn, inneforstått at 
undervisningen gis som før uten at det settes inn særlige tiltak. I andre 
tilfeller kan det hende at det ytes en form for spesialundervisning, men at 
antall timer er lavere enn hva eleven og dennes foresatte mener er korrekt. 
Et tredje tilfelle kan være at skolen og dens lærere klarer å yte tilpasset 
opplæring til den eleven som har klaget vedtak om spesialundervisning inn, 
slik at opplæringstilbudet de facto er langt bedre enn ordinært 
opplæringstilbud.  

Oppsummerende mener jeg med dette å uttrykke at klagesaksmaterialet 
ikke nødvendigvis speiler virkeligheten i den praktiske skolehverdag. Den 
kan vise seg bedre og den kan vise seg verre i forhold til etterlevelse av 
regelverket enn det inntrykk klagesakene gir. I og med at klagesaker kun 
tar for seg sykdomstilfellene, hvor det formodentlig er noe galt med 
undervisningen, skolemiljøet, etc., sitter en som leser lett igjen med 
inntrykk av at det står svært dårlig til rundt om i landets mange skoler. 
Hadde en blitt presentert for de tilfeller hvor system og regelverk fungerer 
godt, ville inntrykket muligens måtte nyanseres.  

Avslutningsvis må det også sies at det har vært en spennende og privilegert 
reise gjennom Fylkesmannens klagesaker. Vi har også blitt møtt med den 
største åpenhet og velvilje fra Fylkesmannens arbeidsstab, hvilket både har 
lettet arbeidet, gjort det mer tilgjengelig og mer interessant. Likevel må det 
også understrekes at dette har vært en meget tidkrevende og vanskelig 
øvelse. Sakene er, tross Fylkesmannens opprydding i forkant, ofte 
uoversiktlige, og klagegjenstanden og argumentasjonene ofte uryddig og 
fragmentert. Videre er det vanskelig å danne seg tilstrekkelig oversikt over 
dokumentene i sakene, hvem som er avsender og mottaker og ikke minst 
saksgangen, når dokumentene er sendt. Videre har ”sladdingsarbeidet” tatt 
mye tid, men likevel vært uvurderlig for å kunne sette seg ned med 
dokumentene rolig og lenge nok til å få tilstrekkelig oversikt over sakene.  
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15 Referater fra klagesakene.  

15.1 § 5-1-saker.  

Sammendrag av klagesaker over opplæringslovens § 5- 1 og kapittel 9a 
(elevers rett til et godt psykososiale miljø).  

§ 5-1 saker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2009.  

Sak 1: Oversendelsen fra skolen mangler rektor uttalelse. Rektors vedtak 
avviker i timeantall spesialundervisning fra den sakkyndig vurdering.  

Status pr. juni 2010: Endelig vedtak fra FM foreligger ikke. 
Fylkeskommunens vedtak og saksbehandling foreligger.  

Saken gjelder: Klage på enkeltvedtak fattet av skolen om 20 timers 
spesialundervisning pr. år i stedet for PPTs anbefaling på 37. Rektors 
vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. Rektor argumenterer for at elevens 
behov for spesialundervisning blir dekket gjennom 20 årstimer 
spesialundervisning, og at de ytterligere 17 som anbefalt av PPT ikke er 
nødvendig.  

b. Klageinstans 1. Skoleeier, fylkeskommunens syn på saken. 
Fylkesdirektøren støtter rektors avgjørelse om å gi eleven 20 enetimer med 
den begrunnelse at elevens øvrige behov dekkes mellom tilpasset 
opplæring.   

Rettslige relevante problemstillinger. Skoleleder/rektors kompetanse til å 
fatte vedtak som bryter med PPTs vurdering og anbefaling av et konkret 
antall timer spesialundervisning og konkrete spesialpedagogiske opplegg. 
Rektor er skolens pedagogiske leder og har således kompetanse til å fatte 
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vedtak på tvers av PPTs vurdering og anbefaling. Loven er også uttrykkelig 
på at PPTs vurdering kun er veiledende, men at avvik fra PPT anbefaling 
krever begrunnelse, jfr. oppll. § 5- 3, 4. ledd.  

Min vurdering. En ser ut i fra rektors argumentasjon at særlig to forhold 
skaper utfordringer i praksis. Det første gjelder ressursene som skal 
avsettes til spesialundervisningen. Rektor peker på at norsklærer i dett 
tilfellet kan avhjelpe noe av den spesialundervisning PPT henviser til 
spesialpedagogisk kompetanse. Dette bærer preg av at rektor tar 
rasjonaliseringshensyn hva gjelder ressursbruken. Saken virker beskrivende 
for at skoleledere daglig befinner seg i en vanskelig situasjon hvor 
motstridende hensyn må tas i betraktning. Opplæringslovens § 5- 3 
formoder sakkyndig vurdering (PPT) før skolen fatter vedtak om 
spesialundervisning. Den rettslige problemstillingen blir derfor om rektor 
plikter å forholde seg absolutt til PPTs vurdering og anmodning, eller om 
det er mulighet for justering fra rektors side.  

Ser vi nærmere på hovedregelen i oppll. § 5- 1 om retten til 
spesialundervising, sier annet ledd at det i vurderingen av om 
spesialundervisning skal gis, skal legges særlig vekt på utviklingsutsiktene 
til eleven.  

Rektor sier på sin side at elevens utsikter og mål er å fullføre vk. 3, og at de 
20 timer vedtaket gir er tilstrekkelig for å nå dette målet. Det kan, etter mitt 
skjønn, argumenteres for at rektor her vurderer nettopp elevenes 
utviklingsutsikt og mener 20 timer er forsvarlig å fullføre 3. klasse. På den 
annen side overprøver på denne måten rektor PPT vurdering. Dersom PPT 
mener 37 timer må til for at eleven skal få et forsvarlig utbytte av 
undervisningen, må rektor nødvendigvis akseptere dette som en sakkyndig 
og individuell vurdering av eleven, som ligger over rektors 
spesialpedagogiske kompetanse. 

Det andre spørsmålet gjelder grensegangen mellom spesialundervisning og 
tilpasset opplæring. Dette er et rettslig sett vanskelig spørsmål, da hva som 
kan ytes av tilpasset opplæring ikke vil være konstant, men variere fra 
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klasse til klasse og skole til skole, alt ettersom hvor store lærer- ressurser 
en har til disposisjon i forhold til antall elever og elevenes faglige nivå.   

Dette reiser både rettslig og pedagogiske utfordringer, hver for seg og i 
sammen. Rektor viser uttrykkelig til at den tilpassede opplæring skal bøte 
på det behov eleven har, og som skolen ikke velger å yte 
spesialundervisning for å dekke. Dette er utvilsomt en etter loven legitim 
måte å løse problemet på. Opplæringsloven legger også opp til at den 
tilpassede opplæringen skal kunne fylle ut huller elevene har, slik at 
spesialundervisningen kan begrenses. Likevel reiser dette et meget 
komplisert rettslig spørsmål i forhold til skolens kjennskap til innholdet i 
den tilpassede opplæringen, altså hvor mye som kreves før lovens karv er 
oppfylt. Dette henger tett sammen med pedagogiske forhold, som 
skoleleder og faglærers kjennskap til den enkelte elev og dennes særskilte 
behov.  

Sak 2. Foresatte føler seg ikke tilstrekkelig involvert i spørsmålet om 
omfanget av spesialundervisning. Opplever videre vedtaket om 
spesialundervisning som upresist.  

Status: Ferdig behandlet. Klager gis avslag.  

Saken gjelder: Klage på vedtak om spesialundervisning. Uenighet mellom 
skolen og klager/foresatte om retten til spesialundervising er oppfylt med 
det tilbudet som skolen gir.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. Skolen mener spesialundervisnings-
tilbudet er tilrettelagt i henhold til sakkyndig vurdering fra PPT. Skolen 
hevder videre at eleven blir fulgt tett opp av pedagogene på trinnet og at 
vedkommende utover sitt tildelte antall timer spesialundervisning nyter 
godt av den tilpassede opplæringen på skolen.  

b. Klagers/ foresattes anførsler. Klager/ foresatte mener vedtaket ikke 
samsvarer med sakkyndig uttalelse og anbefalt omfang. Foresatte forventer 
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derfor at skolen begrunner sitt vedtak ytterligere. Videre opplever klager at 
PPT ikke har involvert seg tilstrekkelig i sin fagkyndige vurdering av 
eleven, og heller ikke tatt i betraktning andre sakkyndige uttalelser, leger, 
mv.  

c. Klageinstans. Fylkesmannens vurdering. Klager gis avslag. 
Fylkesmannen vurderer skolens vedtak om spesialundervisning i tråd med 
anbefalt omfang av hjelp i sakkyndig vurdering fra PPT og saken 
tilstrekkelig opplyst med utgangspunkt i PPTs selvstendige vurdering av 
elevens behov. Herunder anslaget ”omtrent … timer” er knyttet spesielt til 
eleven. Anslaget kan, i følge FM, likevel virke noe upresist, men må anses 
å være tilstrekkelig klart og tydelig til at det ikke er tvil om hvilket tilbud 
eleven får.  

Når foresatte ikke føler seg tilstrekkelig orientert, men skolen på sin side 
uttrykker et godt samarbeid mellom skole og hjem, blir dette påstand mot 
påstand som FM finner det vanskelig å gå nærmere inn på.  

Min kommentar. En ser her nok et eksempel på at grensegangen mellom 
spesialundervisning og tilpasset opplæring er vanskelig å trekke i praksis. 
Utfordringen består etter mitt skjønn primært i at innholdet i den tilpassede 
opplæringen ikke lar seg definere tydelig nok, og at dette vil variere alt 
ettersom hvor store faglige/ pedagogiske ressurser den enkelte skole har til 
disposisjon.  

De foresatte etterlyser ”metoder i opplæringen som varierer i forhold til 
den vanlige undervisningen, da det å terpe og pugge ikke fungerer på slike 
barn”. Dette sitatet fra foresatte i deres brevveksling med Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus signaliserer den vanskelige grensedragningen mellom 
spesialundervisning etter oppll. § 5- 1 og ordinær tilpasset opplæring etter 
oppll. § 1- 3. Hva som nærmere skal ligge i den tilpassede opplæringen er 
ikke godt å si generelt, og er i stor grad avhengig av faglige/pedagogiske 
kyndighet og ressurser.  

Foresatte virker meget tilstedeværende og godt informert om hvordan 
skolens tilbud i det enkelte fag skal være versus hvordan det faktisk er/ 
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oppleves. Foresatte viser i sin brevveksling med skolen og kommunen bl.a. 
til nettsiden www.matematikkvansker.net, hvor det er oppgis anbefalte 
pedagogiske grep for å stimulere elever med lærevansker til bedre 
mestringsevne.  

Foreldrene har videre vært i kontakt med avdelingsdirektør i 
Kunnskapsdepartementet med spørsmål om hvordan barn med behov for 
spesialundervising skal følges opp i skolevesenet. Det henvises til St.meld. 
2006/2007, som påpeker at tidliginnsats er avgjørende.  

Videre legger foresatte til grunn rapport utarbeidet av nevropsykologisk 
senter til støtte for tidligere rapport fra elvens lege, som sier noe om og 
legger føringer for hvordan spesialundervisingen bør være.  

Rettslige relevante problemstillinger. Dette reiser også en rettslig 
problemstilling om den sakkyndige vurdering alene skal ligge til grunn for 
spesialundervisingstilbudet, eller om alternative utredninger skal ligge til 
grunn alene eller supplere PPT.  

Til dette kommer det frem av kommentarutgaven til loven (Helgeland 
2006) at det er PPT som skal sørge for den sakkyndige utredningen, slik at 
foreldrene, eleven  derfor bare trenger å fremsette søknad om 
spesialundervising. Bestemmelsen er altså ment å avhjelpe at foreldre, 
eleven selv må skaffe ti veie sakkyndig vurdering, jfr. oppll § 5- 6. 
Foreldrene/eleven står likevel fritt til å innhente alternativ sakkyndig 
vurdering i tillegg til den som utarbeides av PPT. Kommunene eller 
fylkeskommunen må behandle den alternative vurderingen på linje med 
andre dokumenter i saken, og vurdere om den har betydning for 
rettighetene. Det er i dette henseende viktig å være oppmerksom på at den 
sakkyndige vurderingen kun er rådgivende, slik at 
kommune/fylkeskommune kan komme til annet resultat enn den 
sakkyndige vurderingen. Når kommune/fylkeskommune kommer til annet 
resultat enn den sakkyndige vurderingen, må vedtaksorganet begrunne 
hvorfor de mener eleven likevel får den rett den har krav på etter oppll. §§ 
5- 1, 5- 2 eller 5- 7 (jfr. Helgeland 2006: 187).  
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Sak 3. Foresatte klager over at skolens tilbud om spesialundervisning ikke 
dekker elevens behov, samt at kommunens saksbehandling har tatt 
uforholdsmessig lang tid.  

Stauts: Ferdig behandlet. Avslag .  

Saken gjelder: Eleven innvilges 798 årstimer med spesialundervisning, 
hvorav 399 årstimer er med assistent. Foresatte mener sønnens adferd er av 
en så utfordrende karakter at han har behov for lærer med 
spesialpedagogisk kompetanse.   

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. ”Jeg kan ikke se at sakkyndig 
vurdering er tilsidesatt av … skole, eller at opplæringstilbudet fra … skole 
ikke er i tråd med Opplæringslovens § 5- 1 jfr. IOP for 2008/2010 og de 
rammer som skolen rår over. I elevens IOP fra begge skoleår henvises det 
til logopedhjelp utenfor skolens tildeling”. (Mine uthevinger i teksten er 
originalt skrevet i kursiv.) 

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte klager over manglende samsvar 
mellom sakkyndig vurdering og skolens tilbud. I følge sakkyndig vurdering 
trenger deres sønn 95 årstimer med en- til en trening (2.5 timer i 38 
skoleuker). Tilbudet tilsvarer i realiteten 57 årstimer en- til en trening. 
Foresatte anfører at: ”skolen ikke kan velge undervisningsform for 38 
årstimer med trening av språkvansker.” (Min utheving er originalt uthevet 
med kursiv.) 

c. Klageinstans. Fylkesmannen viser til at opplæringslovens gir elever 
med rett på spesialundervisning et likeverdig opplæringstilbud, og at det i 
dette ikke ligger at tilbudet optimalt, men likevel forsvarlig. FM 
konkluderer med at lovens krav er oppfylt på bakgrunn av ”den totale 
dokumentasjon og anførsler (…) at tilrådingen i sakkyndig vurdering fra 
PPT (…) samt vedtaket om spesialundervisning fra … kommune, oppfyller 
opplæringslovens krav til likeverdighet og forsvarlighet”.  
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Min kommentar. A) Som i flere av de andre klagesakene, er det tydelig 
også i denne saken at de foresatte som klager kjenner godt til 
elevrettigheter og hva som må kunne forventes av skolen for at disse skal 
bli tilfredsstillende oppfylt. De foresatte argumenterer meget ryddige og 
velartikulerte i sin korrespondanse med skole, kommune og fylkesmannen. 
Eksempelvis: ”De undertegnede viser til brev datert …[og] ønsker å klage 
på følgende tre momenter knyttet il … kommunes saksbehandling av nevnte 
klagesak, jf Forvaltningslovens § 11a” 

B) I forhold til skolelederens/rektors juridiske argumentasjon, finner jeg 
siste del i første siterte setning overfor interessant. Her viser rektor til at 
spesialundervisningstilbudet er i tråd med opplæringslovens bestemmelser, 
og skyter deretter inn ”og de rammer som skolen rår over.” Dette kan 
indikere to ting:  

For det første står skoleledere daglig overfor mange og kryssende hensyn, 
så som opplæringstilbud versus faglige og økonomiske ressurser.  

For det andre er retten til spesialundervisning en absolutt rettighet i 
forstand av at den ikke skal være betinget av skolens ressurser. Dette kan 
tyde på at lovens formoding og den praktiske skolehverdag ikke alltid er 
like lette å forene.  

Rettslig problemstilling. Etter mitt skjønn består mye av tvisten i om 
skolen ved rektor har adgang til å avvike PPT anbefalte opplegg for eleven. 
Dette står skolen fritt til, hvilket er uttrykkelig fastsatt i oppll. § 5- 3, 4. 
ledd, så fremt avviket begrunnes. Rektors begrunnelse for 
spesialundervisningens omfang kunne muligens falt i bedre jord hos de 
foresatt, dvs. bli opplevd mer rettferdig og legitim, dersom lovhenvisningen 
hadde vært eksplisitt. At loven gir legitimitet og at mangelfull 
lovkunnskap/lovhenvisning skadeskyter denne, kommer til syne i flere av 
sakene, og fører kanskje til et større antall klager enn dersom jussen hadde 
vært tilstrekkelig på banen under hele saksgangen.   
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Sak 4.  

Status: Ferdig behandlet. Avslag på klage.  

Saken gjelder: Foresatte klager over for få timer spesialundervisning som 
følge av at PPT opererer med en modell etter offentlige skoler og i dette 
tilfellet går eleven i privat skole med høyere generelt timeantall enn i den 
offentlige skole. Følgelig burde antall timer spesialundervisning justeres 
opp, slik at differensen jevnes ut.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. 

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte viser til sønnens betydelige 
språklige, emosjonell og finmotoriske problemer, som utredet av PPT, og 
mener på denne bakgrunn av tildelte 20 timer (mot 28,75) ikke vil dekke 
sønnens behov. Foresatte mener de 28,75 timer er nødvendig for at sønnene 
skal få en god grunnleggende lese og skriveopplæring.  

c. Klageinstans. Fylkesmannen begrunner avslaget med at det i 
likeverdsvurderingen (jfr. likeverdig opplæringstilbud etter oppll. § 5- 1, 2. 
ledd ”forsvarlig utbytte av opplæringa i forhold til andre elever (…)”) må 
gjøres i forhold til andre elever i offentlige skoler. FM trekker videre frem 
at det oppfattes som uheldig at PPTs vurdering av elevens behov er skrevet 
mens eleven fortsatt gikk i barnehagen. Det vil være vesentlig for den 
totale opplæringssituasjon, at den sakkyndige vurdering gjøres mens eleven 
gå på skolen. På denne måten vil elevens opplæringstilbud i større grad 
kunne ivareta individuelle behov ved at disse sees opp i mot den konkrete 
skoles tilretteleggingsmuligheter.  

FM gir på bakgrunn av dette Oslo kommune en anmodning om å se 
nærmere på sine rutiner for slike ”overgangselever”, og anmoder videre om 
at sakkyndig vurdering for aktuelle skole skrives i løpet av første skoleår.   
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Min kommentar. Saken viser at det kan oppstå problemer mellom 
offentlige og private skoler når det gjelder tildelingen av antall timer 
spesialundervisning, fordi denne gjøres på bakgrunn av modell for 
offentlige skoler.  

Foresatte viser gjennom brevveksling god skriftlig kommunikasjonsevne.  

Sak 5.  

Status: Fylkesmannen tar saken til orientering og sender den videre til 
kommunen som ansvarlig for at kravene i opplæringsloven er oppfylt, jfr. 
oppll. § 13- 10.   

Saken gjelder: Foresatte retter en henvendelse/ klage på  generelt grunnlag 
over skolens utforming av enkeltvedtak om spesialundervisning 
(prinsippsak). Foresatte mener skolen ikke fatter vedtak om 
spesialundervisning i henhold til opplæringslovens bestemmelser.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. 

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte ønsker en nærmere avklaring 
av form og innhold for enkeltvedtak om spesialundervisning. Foresatte 
mener skolens nåværende anvendelse av enkeltvedtaksformen ikke sørger 
for en tilstrekkelig ivaretakelse av rettssikkerheten til en sårbar gruppe 
elever.   

Foresatte fremsetter krav om at følgende forhold knyttet til 
enkeltvedtaksformen redegjøres nærmere for (ordlyden bærer mer preg av 
et minstekrav til innhold i enkeltvedtak om spesialundervisning): 

- ”I et enkeltvedtak om spesialundervisning må det fremgå klart og tydelig 
hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Et vedtak som bare dreier seg om 
omfanget av spesialundervisningen er ikke nok. I tillegg må vedtaket 
fastsette den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen.  
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- ”Den sakkyndige vurderingen må vurdere og ta standpunkt til de 
lovpålagte innholdsmessige kravene som er beskrevet i § 5- 3 annet ledd i 
opplæringsloven.  

Foresatte uttrykker videre bekymring for tidsaspektet ved klage over 
spesialundervisning. Altså den tiden det tar fra vedtak om 
spesialundervisning fattes til klage på dette vedtaket er mottatt og 
ferdigbehandlet hos fylkesmannen: 

”Vi har som sagt vært innom øvelsen med klage flere ganger, hvor vi etter 
klage får et brev tilbake fra Fylkesmannen om at dette vil ta tid. Vi mottar 
så et brev like før skoleåret er ferdig, med medhold, jf. tidligere 
klagesaksgang. Neste år får vi et vedtak fra kommunen med form og 
innhold akkurat som tidligere år og vips så er rettsikkerheten akkurat like 
dårlig. Det vil være synd hvis … og alle andre barn med rett til 
spesialundervisning skal oppleve å gå hele sitt skoleløp uten å ha hatt et 
eneste vedtak fattet iht. korrekt lovmessig grunnlag. ”  

c. Klageinstans. Fylkesmannen tar saken til orientering, men viser ellers 
foresatte til kommunen som skoleeier og ansvarssubjekt for at 
opplæringslovens krav er oppfylt etter oppll. § 13- 10.  

Min kommentar. Saken reiser etter mitt skjønn tre meget viktig 
problemstillinger.  

For det første forvaltningslovens statiske karakter i møte med en 
skolehverdag  av langt mer bevegelig og mangesidig karakter. Dette fører 
til at forvaltningslovgivningen står overfor særlige utfordringer i møte med 
skolen som rettslig kontekst (se for en nærmere drøftelse under Særskilte 
forvaltningsrettslige spørsmål i skolen, avsnitt 7 i rapporten).  

Dette leder over i det andre. Tidsaspektet fra klage er behandlet til endring 
av tilbudet om spesialundervisning viser seg i praksis å bli uholdbar lang. 
Den lidende part blir i disse tilfellene alltid eleven, som under saksgangen 
ikke får et forsvarlig utbytte av undervisningen (mer om dette i rapportens 
pkt. …).  



- 114 - 
 

 

 

Det tredje problemstillingen gjelder fylkesmannens kompetanse. I 
forlengelse av å være tilsynsmyndighet, kan det spørres om 
fylkesmannsembetene burde ha en form for instruksjonskompetanse 
overfor skoleeier på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Det kan 
vurderes hvorvidt en slik kompetanse ikke kan ledes ut av eller 
implementeres i fylkesmannens generelle informasjonsadgang overfor 
underordnede organer i forvaltningen (mer om dette i rapportens pkt. …).  

Status i saken, og for så vidt utfallet av foresattes tidligere klager over 
vedtak om spesialundervisning, vekker trolig en betydelig følelse av 
frustrasjon i lekmenn- og kvinners møte med den offentlige forvaltning.  

Sak 6.  

Status: Ferdig behandlet. Avslag på klage.  

Saken gjelder: Klage på vedtak om spesialundervisning. Foresatte hevder 
at sønnen har en så utfordrende atferd at det er behov for lærer med 
spesialpedagogisk kompetanse. Dette er kun innvilget delvis.   

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. Rektor viser i enkeltvedtaket 
henvisning til PPT, halvårsrapport, utkast til individuell opplæringsplan 
(IOP) og sakkyndig vurdering fra kommunens PPT. På dette grunnlaget 
fattes det et enkeltvedtak om x antall årstimer spesialundervisning, hvorav 
y antall timer er med assistent. Det vises til opplæringslovens § 5- 1. Det 
vises videre til muligheten til å påklage vedtaket etter forvaltningsloven, og 
at klagefristen er tre uker. Det vises ikke til de konkrete paragrafer. 
Avslutningsvis informeres det om klageadgangen, både kommunalt og til 
Fylkesmannen.  

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte viser til Krav til 
lærekompetanse (2.2.7 s. 21 og 22) i spesialundervisning i grunnskolen og 
videregående opplæring). Dette antas å være hentet fra 
Utdanningsdirektoratets sider. Foresatte sammenholder dette med 
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opplæringslovens § 10- 1 og kapittel 14, og argumenterer for at det skal 
foreligge formelle kompetansekrav (faglig og pedagogisk, jfr. oppll. § 10-
1) tilsatte i undervisningsstillinger i grunnskolen og den videregående 
opplæringen. Videre vises det til kapittel 14 i forskriften til 
opplæringsloven. Foresatte trekker også frem opplæringslovens § 5- 1, og 
poengterer at kommunen har ansvar for at eleven får et forsvarlig utbytte av 
opplæringen. De foresatte argumenterer videre: 

”Dette innebærer at skoleeier ikke kan slå seg til ro med at de formelle 
kompetansekrav er oppfylt, dersom dette ikke er nok til at eleven få et 
innhold i opplæringen som gir forsvarlig utbytte. Det er derfor naturlig at 
behovet for spesialpedagogisk kompetanse i personalet blir vurdert. ”  

c. Klageinstans. Fylkesmannen. Viser til at elever som har behov for 
spesialundervising har rett til et likeverdig opplæringstilbud, som innebærer 
at spesialundervisingen skal være egnet til å gi eleven forsvarlig utbytte av 
opplæringen. Dette må sees i forhold til hvilket tilbud andre i kommunen 
får og til de opplæringsmål som er realistiske for eleven. Fylkesmannen er 
eksplisitt på at ”Ingen elever har krav på et optimalt tilbud. Hva som er 
forsvarlig/likeverdig opplæringstilbud, avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering.”.  

Fylkesmannen begrunner denne skjønnsmessige vurderingen på bakgrunn 
av ”den totale dokumentasjon og anførsler vurderer Fylkesmannen at 
tilrådingen i sakkyndig vurdering fra PPT, jf. § 5- 3 samt vedtaket om 
spesialundervisning fra … kommune, oppfyller opplæringslovens krav til 
likeverdighet og forsvarlighet.”.  

Min kommentar. Jeg opplever Fylkesmannens argumentasjon som ryddig. 
Det er viktig at rettighetsaspektet formidles som absolutt og ubetinget, men 
med de begrensninger som ligger i likeverdig opplæringstilbud. En slik 
formidling oppleves som viktig for at elever og foresatte ikke skal 
forespeiles for meget, og dermed opplever frustrasjon dersom tilbudet ikke 
er optimalt. Det er vesentlig å formidle et måtehold hva gjelder rettigheter. 
Et spørsmål som kan reises, er likevel om denne formidlingen ikke burde 
vli vektlagt tidligere i prosessen, altså at skolen i større grad har et ansvar 
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for å formidle begrensningene i rettighetene, og på denne måten skape et 
mer realistisk bilde av hva en som elev og foresatt kan forvente.  

Hva gjelder Fylkesmannens skjønnsmessige avveining av om 
forsvarlig/likeverdig opplæringstilbud oppfylles ved dette konkrete tilbud, 
kan muligens oppleves i tynneste laget. I tillegg til å kun vise til den ”totale 
dokumentasjon og anførsler”, burde kanskje konkrete argumenter vært 
hentet frem. Som utenforstående til forvaltningen, og den klagende part 
som foresatte, oppleves dette trolig noe uoversiktlig.  

Når det gjelder de foresatte, oppleves de som å ha en god kjennskap til 
regelverket og til de ulike termer som opplæringslovens opererer med, 
forsvarlig utbytte, mv.  

Når det gjelder enkeltvedtaket fra skolen ved rektor, oppleves dette som 
ryddig og informativt. Det gir imidlertid ikke noe inntrykk av hvordan 
rektor anvender selve jussen. Det vises forholdsvis klinisk til sakkyndige 
vurderinger og de aktuelle bestemmelse i opplæringsloven og 
forvaltningsloven, uten å gå nærmere inn på innholdet, kravet til 
spesialundervisningen, mv.   

Sak 7.  

Status: Fylkesmannen sender saken tilbake til kommunen med krav om at 
vedtak fattes, for at dette så kan påklages. 

Sted: Oslo vest/nord.  

Saken gjelder: Elev med diagnosen ME (Myalagisk Encephalopati, 
utmattelsessyndrom) krever spesialundervisning. PPTs rapport konkluderer 
med elevens læringsutbytte vil tilfredsstilles tilstrekkelig gjennom tilpasset 
opplæring. Foresatte er uenige i PPTs vurdering. 

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 
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a. Rektors begrunnelse for vedtaket. Rektor viser til at sakkyndig 
utredning er foretatt (med henvisning til oppll. § 5- 3), og at PPT 
konkluderer med at eleven viser måloppnåelse i samtlige fag, men likvel 
ikke presterer tilstrekkelig grunnet høyt fravær fra timene. På denne 
bakgrunn mener PPT at det ikke er grunnlag for spesialundervisning, men 
at tilpasset oppllæring er tilstrekkelig for å ivareta elevenes læringsutbytte. 
Rektor baserer seg på denne argumentasjonen. Rektor er imidlertid 
uttrykkelig på at visse forutsetinger må ligge til grunn for at eleven skal ha 
utbytte av den ordinære, tilpassede opplæringen. Herudnder: ”Dersom 
eleven skal kunne lykkes i skolen, er tempodifferensiering, små oppgaver 
med lite tidspress, unngå overstimulering og ha minst mulig 
produksjonskrav i dårlige perioder, og at miljøet rundt eleven har toleranse 
for hennes yteevne er svært variabel de viktigste faktorene”. 

Videre trekker rektor fram at: ”På grunn av elevenes faglige hull, kan en 
ikke utelukke at eleven vil ha behov for utvidet tid for å oppnå full 
kompetanse på videregående skole.”.    

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte viser til lovtekst, oppll. Kap. 5 
om spesialundervisning, og foretar en selvstendig tolkning av ordlyden, 
som de holder opp mot sin datters situasjon. Videre viser de foresatte til 
innhentet informasjon om sin datter fra lege og andre hjelpeinstanser som 
gir uttrykk for hennes vanskelige opplæringssituasjon på bakgrunn av 
hennes sykdom (ME). På denne bakgrunn hevder de at behovet for 
spesialundervisning er tilstrekkelig dokumenter, lovens vilkår for 
spesialundervisning oppfylt og krever enkeltvedtak om spesialundervisning 
for sin datter.  

c. Klageinstans. 

Min kommentar. Fylkesmannens saksbehandling framstår som ryddig, og 
informativ hva gjelder hva som må foretas av skole og kommunen, og at 
kommunen er rett og første klageinstans over enkeltvedtak om 
spesialundervisning. 
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Foresatte fremstår som meget ryddige og velartikulerte i sin skriftlige 
korrespondanse med fylkesmannen. God kjennskap til lovverket og hva 
som kan kreves, innholdsmessig, av utredninger og etterfølgende vedtak, 
samt klageadgang.  

Sak 8.  

Status: Avlslag på klage om spesialundervisning. 

Saken gjelder: Eleven går på privat skole med et høyere antall 
undervisningstimer pr uke enn for offentlige skoler. Antall timer 
spesialundervising er gitt ut i fra føringer om timeantallet i 
småskoletrinnene i offentlig skoler, og er derav færre enn for de private 
skoler. Det er differensen det klages på (20 timer spesialundervisning 
innvilget pr. uke versus 42.2 timers undervisning pr uke).  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket. 

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte klager på at hennes sønn, som 
følge av at timetildelingen er gitt på bakgrunn av timeberegning ut i fra 
offentlige skoler, ikke får spesialundervisning som dekker hele skoledagen. 
PPTs vurdering sier nettopp at spesialundervisningsbehovet tilsier hele 
skoledagen.  

c. Klageinstans. Kommunen viser til likeverdsvurderingen som gjelder for 
elever i offentlige skoler.  At elever som har behov for spesialundervisning 
har rett til et likeverdig opplæringstilbud, innebærer at tilbudet om 
spesialundervisning skal være egnet til å kunne gi eleven et forsvarlig 
utbytte av opplæringen sett i forhold til hvilket tilbud andre elever i 
kommunen får, og sett i forhold til realistiske opplæringsmål for eleven.  

Fylkesmannen presiserer at ingen elever har krav på et optimalt tilbud, og 
at hva som i det konkrete tilfellet er å anse som et forsvarlig/likeverdig 
opplæringstilbud må avgjøres etter en skjønnsmessig avveining. Med 
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denne begrunnelse opprettholder kommunen sitt vedtak på 20 timers 
spesialundervisning pr. uke.  

Fylkesmannen legger til grunn rundskriv F- 12/2008, fag og timefordeling i 
grunnskolen (tabell 1, ordinær fag- og timefordeling), og begrunner 
avslaget med timeantall som vises til i dette (som altså tar utgangspunkt 
årsantallet timer i den offentlige skolen).  

Fylkesmannen anser det som lite heldig at PPTs vurdering stammer fra 
tiden da eleven gikk i barnehagen, og at dette kan stå i fare for ikke å gi et 
korrekt og tidsriktig bilde av elevens nåværende skolebehov. 
Fylkesmannen argumenterer videre for at det er spesielt viktig å sikre 
behovene for slike overgangselever (fra barnehage til skole). FM støtter 
dette argumentet på veilederen til opplæringsloven om spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning, hvor det legges vekt på samarbeid mellom 
barnehager og skoler ved slike overganger. Fm viser videre til rundskrivets 
anmodning om å legge tydelige føringer på at PPT for videregående skole 
skal skrive sine egne vurderinger innen rimelig tid etter skolestar og at 
fylkeskommunen i mellomtiden fatter midlertidig vedtak basert på 
skakkyndig vurdering fra PPT fra grunnskolen. Veilederen gir mao denne 
anmodningen angående overgangen grunnskolen/videregående. FM 
argumenterer for at det kan trekkes en analogi fra overgangen 
grunnskole/videregående også til barnehage/grunnskole, for å sikre at 
sakkyndige vurderinger holder tilstrekkelig tritt med barnets utvikling i 
alder og behov.  

På bakgrunn av denne argumentasjonsrekken, ber FM Oslo kommune om å 
se på sine rutiner i forbindelse med overgangssaker, og anmoder at 
sakkyndige vurdering for den aktuelle sak skrives av skolen i løpet av 
første skoleår, og at kommunen på bakgrunn av denne fatter nytt 
enkeltvedtak, som igjen ligger til grunn for individuell opplæringsplan 
(IOP).  

Min kommentar. Denne saken reiser etter mitt skjønn to interessante 
spørsmål, hhv på strukturelt og materielt/juridisk/tolkningsmessig nivå.  
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Hva gjelder det første og strukturelle, er det av interesse hvor vidtgående 
og sterk  Fylkesmannens veilednings/ instruksjons kompetanse er overfor 
kommunene. Dette reiser spørsmål om kommunenes selvstyre versus 
Fylkesmannens instruksjonsmyndighet (se rapportens Kommunalt selvstyre 
vs. Fylkesmannens overprøvende funksjon). 

For det andre er det av interesse hvordan Fylkesmannen anvender 
lovveilederen som rettskilde, og som grunnlag for å analogisere fra et 
tilfelle (barnehage til grunnskole) til et annet (grunnskole til videregående). 
Det som umiddelbart slår meg er om det burde problematiseres nærmere, 
eventuelt vises til lovens forarbeider, for å ha på det rene om en slik 
analogisering er i overensstemmelse med de føringer lovgiver har ønsket 
skal ligge til grunn for lovgivningen og dens formål.  

Jeg opplever imidlertid fylkesmannens argumentasjon som å være til 
barnets/ elevens beste, og synes de må krediteres for dette. Hvorvidt FM 
også kunne vist til barneloven og FNs barnekonvensjon som formoder 
barnets beste vurdering, kan diskuteres. Plass og ressursmessige hensyn 
begrenser hvor vidtgående og grundig FM kan være i sin argumentasjon i 
den enkelte klage.  

Dersom FM argumenterer i en retning som går i motsatt vei av lovgivers 
intensjon (eventuelt ved å i for stor grad vektlegge rundskriv og veiledere), 
vil dette kunne sende ut mindre heldige signaler til underordnede instanser, 
herunder Oslo kommune som var adressat for FM anmodning.  

Dette slår igjen over på det første spørsmål om kompetanse, og gir et 
innblikk i hvor komplisert kompetanse og myndighetsforhold er i 
forvaltningens hierarkiske oppbygning (Jfr. Eckhoff/Smith Forvaltningsrett 
2010). Lovgiverhensikt og lovens formål kan risikere å komme på avveie, 
bli prioritert bort fremfor andre hensyn (som for så vidt er korrekte og 
tungtveiende, jfr. barnets beste vurderinger) stående overfor den aktuelle 
og konkrete sak . Jeg presiserer, for ordens skyld, at jeg ikke har foretatt en 
vurdering av hvorvidt Fylkesmannens analogisering fra rundskrivet var mer 
eller mindre korrekt/heldig ut i fra et mer overordnet lovgiverhensikt 
synspunkt, men bare anvender saken som eksempel for å skissere 
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utfordringer opplæringsloven med tilhørende forskrifter og veieledere 
potensielt står overfor i den praktiske skolehverdag, hvor mange og ofte 
kryssende hensyn spiller inn. 

Jeg opplever også saken som et eksempel på hvordan juridiske gyldige 
argumenter ikke alltid samsvarer med hva som oppleves som riktig av 
partene, her klager, i saken. For eleven og foresatte oppleves det som 
likegyldig hva som er normal timetildeling i offentlige skoler. For dem er 
virkeligheten at sønnen går i privat skole med et timeantall som er høyere, 
og slik sett ikke får dekket spesialundervisningsbehovet (for hele sin 
skoledag) av det vedtak som er fattet. 

Fylkesmannen saksbehandling oppfattes som grundig, ryddig og informativ 
både hva gjelder foreliggende lover og retningslinjer som vedtaket er fattet 
på grunnlag av, og saksgangen videre.  

Sak 9.  

Status: Ferdig behandlet. Oslo kommunes vedtak oppheves. 

Sted: Oslo vest.  

Saken gjelder: Grunnet ME sykdom mottar eleven hjemmeundervisning. 
Spørsmål om eleven mottar et forsvarlig/likeverdig opplæringstilbud.  Det 
er uenighet mellom skolen og foresatte i hvor stor utstrekning det har blitt 
tilbudt tilstrekkelig med undervisning.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon: 

a. Rektors begrunnelse for vedtaket.  

b. Klagers/ foresattes anførsler. Foresatte argumenterer for at deres barn 
ikke har fått tilfredsstillende undervisning. Hovedanførselen er at det er 
avvik mellom sakkyndig vurdering foreliggende IOP. Foresatte viser til at 
deres barn kun fikk 70 min hjemmeundervisning i uken av lærer fra skolen, 
og at denne læreren var fraværende 20% av tiden som var avsatt til 
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hjemmeundervisningen. Foresatte argumenterer videre med at mor ulønnet 
underviste barnet 2- 3 timer daglig i kjernefagene, samt rle, uten betaling.  

c. Klageinstans. Fylkesmannen. Fylkesmannen har vanskelig for å anslå 
hvor mange timer som ikke er gjennomført, og trekker frem at det kan 
dreise seg om et betydelig antall timer på bakgrunn av foresattes anførsler. 
Fylkesmannen legger til grunn at skolen har en oversikt over det eksakte 
antall.  

Fylkesmannen legger til grunn Utdanningsdirektoratets rundskriv som, 
gjenfortalt i korte trekk, formoder at dersom den tildelte individuelle 
ressursen eleven har fått ikke blir oppfylt (eksempelvis grunnet fravær av 
spesialpedagog), er uakseptabelt (jfr. Udirs Rundskriv Spesialundervisning 
pkt. 6.7.2 s. 85). Avvik fra enkeltvedtak om spesialundervisning grunnet 
slikt fravær, skal tas igjen.  

Fylkesmannen argumenterer videre med utgangspunkt i oppll. § 13- 10, at 
dersom eleven ikke får det timeantall enkeltvedtaket formoder, har en å 
gjøre med et ulovlig avvik fra undervisningstilbudet som kommunene ved 
Utdanningsetaten står ansvarlig for.  

Min kommentar. Fylkesmannens saksbehandling er i dette tilfellet meget 
utførlig og ryddig formidlet. Med gjengivelse av alle aktuelle 
lovbestemmelser holdt opp mot partenes anførsel. Det må også være gjort 
et grundig ryddearbeide i forkant av FM saksbehandling, da dette er en sak 
som involverer svært mange og ulike anførsler med like mange 
begrunnelser.  

Rektors saksbehandling innebefattet enkeltvedtaket om spesialundervising, 
virker også meget ryddig i sin form og fremtoning. Eksempelvis er det 
uttrykkelig gitt uttrykk for at skolen har en utvidet begrunnelesplikt dersom 
vedtaket om spesialundervisning avviker fra den sakkyndige vurdering, 
med henvisning til oppll. § 5- 4. 4. ledd. Det er også gitt opplysninger i 
vedtaket om at vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak. 
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Sak 10. 2009 (saksnummer: 2009/20187). 

Saken gjelder. Klage til FM fra forelder om at  sønnen har fått mangelfull 
opplæring og  oppfølging på skolen, samt at forelderen har blitt trakassert 
av skolen på et møte som omhandlet sønnen. Klagen til FM er en klage på 
manglende oppfølging av klage fra kommunens side. Forelderen ber 
omhjelp fra FM i forhold til sønnens oppfølging på skolen, samt hjelp 
vedrørende trakasseringen forelderen og sønnen hevdes å ha blitt utsatt for. 
Eleven har dysleksi og konsentrasjonsvansker som følge av dette. Eleven 
har fått vedtak om spesialundervising, 142, 5 årstimer. Forelderen ber i 
klagen om flere konkrete endringer i forhold til sønnens skolesituasjon.  

Fylkesmannens vurdering. FM svar og vurdering er i denne saken stilet 
til elevens forelder. FM viser til brev fra kommunen som initierer at 
forholdene for sønnen nå er bedre. Dette er bekreftet av forelderen i 
telefonsamtale med FM. FM påpeker videre skolens ansvar etter 
opplæringslova om at eleven skal få den opplæring den har krav på. FM 
viser videre til at regelverket stiller krav til samarbeid og kontakt med 
foreldre, krav til så vel det fysiske som psykososiale miljøet, samt at 
lovverket har bestemmelser som gjelder spesialundervisning. FM opplyser 
videre at en forelder imidlertid ikke kan stille krav om at en elevene skal 
ha/ ikke skal ha en bestemt lære, gå i en bestemt gruppe, mv., da 
organisering av skolen hører inn under skolens styringsrett.  

Når det gjelder forelderens påstand om trakassering, opplyser FM at denne 
vanskelig kan ta stilling til dette da tarakasseringen beror på forelderens 
subjektive oppfatning av situasjonen.  

Min kommentar. Rektors rolle. Forelderen ringer rektor på skolen og 
informerer om at sin sønn, som hat fått bekreftet tilfelle av dysleksi og 
konsentrasjonsvansker,  ikke får den hjelp han etter forholdene burde få. 
Forelderen har ved tidligere anledning bedt om ekstra sett skolebøker og 
mer ressurser for øvrig (tettere oppfølging av lærer). Forlederen påpeker 
videre en manglende informasjonsflyt mellom skolen, herunder manglende 
lekseplaner og tilbakemelding på den oppfølgingen sønnen har fått. Rektor  
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besvarer spørsmålene kort med at  ”… får den hjelpen han trenger, 5 timer 
pr. uke.”.  

I et rettslig perspektiv er saken særdeles interessant i forhold til 
grensedragningen mellom skole og hjem. I et møte mellom rektor, 
kontaktlærer og forelderen, blir forelderen konfrontert med etter forholdene 
harde påstander om at hennes arbeidssituasjon (skiftarbeid, kveldstid) går 
på bekostning av leksehjelp i heimen. Kontaktlærer kan imidlertid ikke vise 
til at lekser ikke er gjort. I forkant av møtet presiserer forelderen at 
vedkommende ikke er interessert i å ha et møte som omhandler foreldrenes 
jobbsituasjon. Rektor tar ikke dette ønsket til etterretning.  

FM saksbehandling er ryddig og tilgjengelig fremstilt.  

Rektor viser ikke til skolens rettlige plikt til å gi undervisning. Hensynet til 
eleven/ barnet selv, blir ikke berørt. Det er utelukkende foreldrenes 
situasjon som er i fokus.  

Skolen plikt etter oppll. § 9a- 3 til å sørge for et skolehverdagen virker 
fremmende på elevenes psykososiale miljø, blir ikke nevnt.  
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15.2 Kapittel 9a-saker. 

Saker hvor det gis avslag: 

Sak 1, Klassen som er ute av kontroll – avslag. 

En mor til en gutt på 8 år som går i 3. klasse, klager til Fylkesmannen over 
at sin sønn er blitt mobbet siden 1. klasse og at skolen mangler regler for 
hva som skal gjøres  og heller ikke gir foreldrene informasjon.  En far til en 
jente i samme klasse klager over skolens behandling av hans datter som er 
blitt tvunget til å kle seg naken i skolegården i et friminutt. Faren ble gjort 
oppmerksom på hendelsen av en annen elev i klassen.  Han mener læreren 
som hadde klassen den dagen ikke har respekt hos elevene og at det fører 
til manglende disiplin.  Faren kritiserer rektor for å ikke å holde løfte om å 
sette inn vikarer som vet hva de skal gjøre.  Fylkesmannen ber om en 
redegjørelse fra kommunen, og viser til at saken skal behandles etter 
reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Gutt i klasse 3b: Moren til gutten sender brev til fylkesmannen, hvor hun 
presiserer at hennes henvendelse ikke var ment som en klage, men som en 
forespørsel om hvordan man skal gå frem når man klager. Kommunen 
sender så svar til Fylkesmannen med informasjon og dokumentasjon fra 
skolen. Det fremgår av svarbrevet at ledelsen har vært kjent med 
skolemiljøproblemene i klassen, men at det ikke er dokumentasjon på om 
det er blitt rapportert inn mobbeepisoder. Videre ble det vist til at når 
kontaktlærer ble syk, ble det satt inn en lærer med erfaring . Kommunen 
mener de har regler for hva som skal gjøres da de har en mobbeplan. 
Kommunen har så etter å ha opplyst saken fattet et enkeltvedtak om hvilke 
tiltak som skal iverksettes. I vedleggene fremgår det at skolen har fattet 
vedtak tidligere når guttens foreldre har henvendt seg om mobbing på SFO. 
Klassens vikarlærer har blant annet skrevet en rapport etter å ha hatt 
samtaler med mobberne. I rapporten fremgår det også at han har tatt opp 
mobbingen i plenum, hvoretter det viser seg at hele klassen har vært kjent 
med at gutten er blitt mobbet.  I et oppfølgningsmøte mellom foresatte, 
kontaktlærer, SFO leder og rektor, fremgår det i referatet at det har bedret 
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seg for gutten i SFO og at både foresatte og kontaktlærer er enige om at 
situasjonen i klassen har bedret seg. Videre fremgår det at gutten gruer seg 
mer til å gå på skolen nå enn tidligere og at foresatte ønsker klassebytte 
internt. Referatet konkluderer med internt klassebytte til klasse 3a ut året, 
med snarlig iverksettelse. 

Jente i klasse 3b: Vikarlærer skrev en hendelsesrapport dagen etter. I 
rapporten fremgår det at vikarlæreren ble kjent med episoden via en 
faglærer. Episoden fant sted i siste friminutt, bak brua hvor elever ikke har 
lov til å oppholde seg. Jenta hadde danset til en popmelodi og hadde blitt 
presset til å kle av seg. Vikarlærer forsøkte å ringe jentas foreldre, men de 
svarte ikke på telefonen.  Dagen etter hadde kontaktlærer møte med jenta, 
deretter de andre involverte enkeltvis. Til slutt holdt vikarlærer et møte 
med alle de involverte. Der ble det vist til at jenta også har et ansvar selv, 
selv om dette ligner på mobbing.  Skolen innkaller til møte med jentas 
foresatte angående episoden hvor jenta ble tvunget til å kle av seg i 
friminuttet.  I møtet forteller mor at datteren er blitt mobbet siden 1. klasse 
og at datteren forteller om at det er noe hver dag, hun får stadig 
slengbemerkninger. Datteren opplevde tidligere at en lærer var etter henne.  
Hun er blant annet blitt beskyldt for å stjele. Kontaktlærer har sett dette 
som en konflikt mellom jenta og en annen elev.  Moren til jenta opplever at 
det går bra i timene, men at problemene oppstår i friminuttene. Foresatte  
ønsker at jenta fortsatt skal gå på skolen , men vil ta henne ut dersom 
situasjonen ikke bedrer seg. Skolens tiltak vil være å innkalle foreldrene til 
de involverte elever til et møte og gjennomgå inspeksjonsrutinene, samt å 
fatte et vedtak etter § 9a-3. Det fattes deretter et vedtak med likelydende 
tiltak.  

Klasse 3b generelt:  I et referat fra et foreldremøte fremgår det at det har 
vært en gjeng på fem elever i klassen som har oppildnet hverandres 
ugjerninger og brutt skolens grenser.  Dette har gått ut over andre elever. 
Skolen fremmet bekymring for ”gjengfølelsen” og ønsket å sammen med 
foreldrene bli enige om noen kjøreregler. De ble enige om tiltak som å la 
eleven sitte inne i friminuttene, økt fokusering på hygge og lek. Belønning 
av god adferd og ukentlige rapporteringer til hjemmene. 
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Fylkesmannen  viser til den foreliggende skriftlige dokumentasjon. Da 
skolen har fattet vedtak, finner ikke fylkesmannen  at kravene til § 9a-1 og 
§9a-3, ikke er oppfylt. Klager(ne) får avslag. 

Sak 2, en skremmende familie – avslag. 

Foreldre med tre barn i en barneskole sender en bekymringsmelding til 
fylkesmannen vedr. hendelser  i skolen. Det hele startet med en 
uoverensstemmelse med en far til en annen gutt i samme klasse som 
klagers sønn. Foreldrene henvendte seg til politiet for å få besøksforbud da 
faren i den andre familien hadde truet og skjelt ut deres sønn, dette ble 
avslått da barna går i samme gruppe.  Foreldrene har hatt dialoger og møter 
med skolen. Andre foreldre har også opplevd skremmende og truende 
adferd fra denne faren. Når klagers datter skulle begynne på skolen, ønsket 
familien at hun ikke begynte i gruppe med datteren til den denne faren. 
Sønnen til klager begynner etter hvert å grue seg til å gå på skolen. Han 
slutter på fotballen og er redd for å sove alene.  Sønnen til den truende 
faren som visstnok skal ha gått til både fysisk og psykisk angrep på klagers 
sønn og andre barn, dette har vært meldt til skolen. Klager synes saken er 
så vanskelig og skolen er så passiv. Bekymringsmeldingen ble ikke besvart, 
rektor uttalte bare at det var beklagelig og at det vil bli tatt opp på neste 
FAU møte. Til slutt ble det avtalt et møte. I møte hadde klager med seg 
barnepsykolog og lege.  I møtet vises det til at denne faren har skjelt ut 
,sjikanert og truet den andre familiefaren. Skolen har tilrettelagt slik at 
elevene er i forskjellige grupper slik at de har minst mulig med hverandre å 
gjøre. Fastlegen redegjorde i møtet for sin erfaring med den andre familien, 
og uttrykte også en bekymring for denne familiens barn. Skolen fremhever 
at alle barna skal ivaretas, og at de ikke kan være ”parkeringsvakt”. Rektor 
sender klager en mail fra kommuneadvokaten, som opplyser at skolegården 
er skolens område. I følge lærernes observasjoner, er det ikke problemer 
her. Rektor anbefaler familien å eventuelt anmelde den andre faren til 
politiet. Et par uker etter møtet, sender igjen klager mail til rektor hvor det 
opplyses om at faren i den andre familien har kjørt opp til skolen og stirret 
på guttene så de ble redde. Bare det at faren nå kjører forbi gjør nå barna 
redd. Familien krever at skolen handler. Undervisningsinspektør sender 
dagen etter et svar på mail hvor det opplyses om at dette skal minnes om i 
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ukeplanen neste uke. De skal forsøke å sette opp en veisperring, og si ifra 
til dem som kjører elevene opp til skolebygget. Det avholdes et nytt møte.  
Skolen uttalte at de ikke hadde fått tilbakemeldinger fra andre familier. 
Klager ettersender derfor to mailer som rektor skal ha fått, i anonymisert 
form. I den ene mailen ber en annen familie A om konkrete tiltak. Videre 
har enda en familie B uttrykt at grunnet deres sønn er sammen med barnet 
til klager, har han blitt kjørt etter av denne faren flere ganger og at foreldre 
nå vurderer å følge sønnen sin til skolen hver dag.  Familien synes også det 
er rart at skolen i møte uttrykker at de ikke har mottatt andre henvendelser 
enn den som kommer fra klager. Dette stemmer ikke. Rektor viser til at det 
ikke blir iverksatt mobbesak da familie B ikke ønsker å melde mobbing, i 
frykt for represalier. I klagebehandlingen viser Fylkesmannen til at 
ordensreglementet kan brukes for å regulere elevers adferd  i skolen, men 
viser til at skolen ikke har myndighet til å gripe inn overfor faren ut over å 
si at det ikke er lov til å parkere inntill skolen. Fylkesmannen gir avslag da 
de anser skolen for å ha gjort sitt, klagers sønn bytter skole. 

Sak 3, en oppgitt far – avslag. 

Faren melder fra om mobbing av hans sønn i  4. klasse via e-post til rektor. 
Rektor ønsker å få i stand en avtale, hvilket faren ikke godtar. Senere 
avholdes det møte med rektor, inspektør og foreldre til mobber og 
mobbeoffer. Deretter et møte hvor de angjeldende barna også er med. 
Faren mottar et formelt mobbevedtak nesten 2 måneder etter mailen ble 
sendt.  Han sender deretter en klage over vedtaket, blant annet da han anser 
tiltakene for ikke å være tilstrekkelig målrettede basert på årsaken til 
mobbernes adferd.  Faren viser i klagen til at han i lang tid har observert 
mobbernes adferd som blant annet foreldrekontakt i to år og trener for 
gruppens fotball-lag. Han mener at skolen har prøvd flere tiltak uten hell. 
Faren mener at det er en systembrist i skolens arbeid mot mobbing. Selv 
har han ikke fått vite om alle episodene. Skolen registrerer ikke hendelsene 
og det er først etter klage fra foreldre at skolen tar nærmere tak i sakene. 
Faren viser til at far til en av mobberne også savner at dette er blitt tatt tak i 
tidligere. Faren ber om nytt vedtak. I sitt tilsvar til klagen viser rektor til at 
det har vært episoder tidligere som skolen har løst. Det er ikke meldt fra 
skriftlig til skolen tidligere. Når det nå er gjort har rektor tatt tak i saken og 
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iverksatt skolens handlingsplan. Faren ønsket at mobberne byttet skole. 
Rektor svarte at det strengeste virkemiddelet skolen har, er å bortvise 
mobberne for resten av dagen. Tiltakene som er iverksatt er møte med 
mobbernes foreldre, samtale mellom mobbeoffer og rektor, samtale mellom 
hver av mobberne og rektor, dialogmøter av ulike slag mer generelt, 
loggføring av episoder, oppfølgingsmøter med foreldrene til mobberne 
hvor det tilbys formidlig med BUP, kontakt med et ressurssenter, 
enkeltvedtak i samsvar med en jurist i kommunen. Rektor viser til at skolen 
ikke kan henvise mobberne til utredning hos PPT eller BUP uten 
foreldrenes samtykke.  Faren inngir dernest en kommentar til rektor sitt 
tiltak. Faren mener at skolen roser seg selv for et arbeid som etter hans 
mening ikke fungerer. Faren er kritisk til at han ikke er blitt hørt når 
kommunen har sett på saken. Han ser saken slik at kommunen kun er 
opptatt av skolens forklaring. Han har videre ikke fått gjenpart av 
kommunens brev til fylkesmannen og vet derfor ikke hva kommunen har 
redegjort for. Han viser videre kommunen ikke har forstått hva som ligger i 
det systematiske arbeidet i § 9a-3. Faren mener at så lenge skolen gjør 
”noe” når det klages, så har de gjort sitt. Han viser til at det i elevmappen 
ikke foreligger noen form for dokumentasjon for å loggføre 
mobbeepisoder, før skolen tvinges til dette når det klages. Rektor har uttalt 
at det er lite som kan gjøres før det klages. Faren viser til at han hadde likt 
å se en bedrift som sa dette til arbeidstilsynet. Faren er også kritiske til at 
kommunen tar hans fraseparerte hustru som sannhetsvitne overfor 
Fylkesmann, da moren er arbeider på skolen hvor rektor er hennes 
arbeidsgiver. Faren avslutter med å vise til at en kortvarig brannslukning 
ikke er nok. Skolen skal jobbe målrettet og aktivt slik  loven krever. 
Fylkesmannen finner ikke at vedtaket er i strid med opplæringsloven § 9a-3 
og avslår derved klagen.  

Sak 4, mor er misfornøyd med datters engelsklærer – avslag. 

En mor klager til fylkeskommunen vedr. en engelsklærers dårlige 
behandling av hennes datter som går i 10. klasse. Datteren har fortalt at 
denne behandlingen har foregått helt siden hun startet i 8. klasse. I 9. klasse 
forverret det seg så mye at datteren sa fra til moren. Datteren følte seg 
krenket og mobbet av læreren både muntlig og skriftlig. Dette gav også 
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utslag i datterens karakterer. Moren tok kontakt med skolen med 
anmodning om snarlige tiltak og et møte. Moren ønsket å vise til en lapp 
denne læreren hadde levert til eleven, som eleven igjen hadde gitt til 
undervisningsinspektøren. Denne lappen var nå blitt ”borte”. Etter lang tid 
fikk moren til et møte med skolen, men situasjonen bedret seg ikke. Rektor 
foreslo at angjeldende lærer hadde et møte med eleven.  Mor motsatte seg 
dette. Møte ble allikevel holdt. Ifølge mor, fikk ikke mor og datter komme 
skikkelig til orde.  Læreren sa ”unnskyld” og lovet datteren en skikkelig 
skriftlig tilbakemelding på skolearbeidet. Tilbakemelding fikk eleven ikke, 
og hun opplevde etter hvert at situasjonen ble verre. Etter neste fremføring 
fikk datteren fortsatt en dårlig tilbakemelding.  Moren etterlyser tiltak, for 
eksempel å fjerne læreren. Hun synes det er rart å ikke ha blitt opplyst om 
sin klageadgang og at skolen har brutt forvaltningsloven. Mor finner brev i 
datterens ransel hvor det står at angjeldende lærer har permisjon frem til 
jul.  Moren skrev da til rektor at datteren føler seg trygg på skolen igjen, og 
at læreren ikke må komme tilbake til klassen, noe rektor ikke kunne ta 
stilling til her og nå. Moren mener at rektor setter lærerens ve og vel foran 
sin egen datter.  Rektor sender en mail til mor og opplyser om at dersom 
læreren kommer tilbake, vil den fortsette som lærer i klassen.  Moren 
klager til fylkesmannen.  Fylkesmannen sender saken til skolen og ber den 
fatte enkeltvedtak. Fylkesmannen sender en påminnelse da  kommunen 
ikke  svarer innen fristen.  Kommunen beklager sen saksbehandling og 
sender kopi av skolens redegjørelse, samt vedtak. I vedtaket fremgår det at 
moren har takket nei til at datterens arbeid skal vurderes av en annen lærer 
på skolen. Videre fremgår det at det i møte mellom mor, datter, 
angjeldende lærer og representanter fra skolens ledelse, er kommet frem at 
datteren ikke er enig i morens beskrivelse. Skolen oppfatter datteren som 
en reflekter og velfungerende elev som tør og snakke for seg, også blant 
voksne. Skolen fatter deretter vedtak om at det ikke vil bli iverksatt 
ytterligere tiltak. I skolens redegjørelse gjentas det at datteren ikke er enig 
med moren. Datteren opplyste i møte at hun ved et par anledninger har følt 
seg urettferdig behandlet når hun har blitt tilsnakket ved uro, men at dette 
ikke har påvirket hennes forhold til læreren generelt.  Grunnen til at 
datteren ikke har fått den skriftlige responsen hun ble lovet er at læreren nå 
er blitt sykemeldt, derfor vil heller ikke læreren fortsette som lærer i 
engelsk. Fylkesmannen fester lit til skolens fremstilling av saken, blant 
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annet at datteren ikke er enig med morens fremstilling og regner saken som 
avsluttet da skolen har fattet vedtak. 

Sak 5, foreldre ønsker aggressiv  engelsklærer fjernet fra all undervisning 
– avslag 

Foreldre til to elever i en 5. klasse, klager over engelsklæreren til barna. 
Klagen går på at det er for mye uro, noen barn blir favorisert og 
undervisningen er ustrukturert. Videre er læreren en person som fort blir 
sint og banner. Dette virker skremmende på elevene. Det blir avholdt to 
møter. Tilstede er de to mødrene som klager, engelsklærer, 
undervisningsinspektør, tillitsvalgt, verneombud og rektor. I det første 
hevder foreldrene at lærer ikke tar inn over seg det de sier. Læreren på den 
annen side, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene. Det følger av referatet at 
møtet bærer preg av mye frustrasjon. Det blir ”fattet tiltak” herunder, 
observasjon og samtaler med elevene, klassemøte, mail som oppsummerer, 
systematisering av engelskundervisningen. På møte nr. 2 er de samme som 
sist, men også fedrene til de to barna det klages på vegne av.  I referatet 
vises det til at det er sendt en formell klage iht.  opplæringsloven § 9a-3, og 
at den vil bli behandlet for seg selv, selv om tiltakene på møtet vil 
gjenspeile seg i vedtaket. Ledelsen har observert timen og snakket med 
elever siden sist møte og konkluderer med at de ser at læreren kan ha en 
adferd som kan misforstås og at det tydeligvis skjer hos flere av elevene. 
Dette oppleves som uthengning og trakassering fra elevens ståsted, men for 
læreren er dette ment som rettledning. De ser og at læreren kan ha uttrykk 
som oppfattes som banning og er for sterke for enkelte elever. Klassemøtet 
viser at noen elever opplever lærer i henhold til klagen, andre ikke. Blant 
tiltakene som ble resultatet av møtet, er at læreren erstattes av kontaktlærer 
i enkelte timer. Det avholdes en engelsktest for å dokumentere ferdighetene 
til elevene. Angjeldende lærer forstetter å undervise i kroppsøving og kunst 
og håndverk, da det i disse timene er flere lærere som deler arbeidet. 
Ledelsen tydeliggjør handlingsplan mot mobbing og legger den ut på 
skolens hjemmesider. Etter møtet sender den ene familien som klager en 
mail til rektor hvor  det opplyses om at fordi de har bedt om tiltak har noen 
elever ”gått på” sønnen og sagt at det er han og hans familie sin skyld. 
Familien synes det er påfallende at denne eleven har en mor i 
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skolesystemet.   Rektor fatter vedtak som samsvarer med tiltakene i 
møtereferatene.  Foreldrene til den ene eleven klager på vedtaket, da det 
ikke inneholder noe mer enn hva som kom frem i møtereferatet. I klagen 
ber foreldrene om at angjeldende lærer fjernes permanent fra 
undervisningen. De savner videre en beklagelse og mener at skolen ikke tar 
hensyn til barna som bare er 10 år gamle.  Slik de foresatte ser det, er 
skolen kun opptatt av å beskytte læreren. De viser til at lærerens 
tillitsvalgte gått til verbalt angrep på dem  i møtene, uten at de ble stoppet 
av rektor. Foreldrene har også en del tilleggsbemerkninger til 
møtereferatet, blant annet at de ba om ressurser, tiltak for å bygge opp 
elevenes selvtillit og trygghet i skolen. Videre står det noe om at det skal 
tydeliggjøres hvordan klager fra foreldre skal håndteres, foreldrene mener 
en henvendelse må være nok, det skal ikke være nødvendig med en formell 
klage. Asker kommune ved rektor og juridisk rådgiver vurderer klagen og 
uttaler at det å fjerne en lærer fra all undervisning, ikke ligger innenfor hva 
man kan kreve som tiltak etter opplæringsloven §9a-3. Kommunen mener 
de har satt i verk nok tiltak og viser til at det er ikke rart at lærerens 
tillitsvalgte tok til motmæle når foreldrene kom med sterke ord mot 
angjeldende lærer. Saken sendes fylkesmannen. Det ble senere avholdt et 
nytt møte, hvor det ble bestemt at angjeldende lærer skal ta kontakt med 
eleven for å be om unnskyldning, da det er viktig at barna ikke blir taperne 
her.  Videre skulle de gjennomgå rutinene for å se at de ikke forekommer 
brudd på taushetsplikt blant ansatte. Foreldre sender deretter fem 
tilleggsbrev til klagen, hvor det blant annet fremgår at de ønsker læreren 
fjernet fra all undervisning da lærerens adferd ikke hører hjemme blant små 
barn.  Videre opplyser de om at de ikke har sett noen handlingsplan som 
går på når en lærer mobber elever. En dag klager var på ”mammakveld” 
fikk hun høre at foreldre var irritert på klager fordi klagen hadde resultert i 
at engelsklærer har flyttet til småtrinnet. De mener rektor ikke har tatt 
saken på alvor og viser til at det har tatt nærmere et halvt år før rektor selv 
har gått inn i klasserommet og snakket med elevene.  I tilleggsbrevet til ny 
rektor i skolen, fremheves at den ikke kjenner episodene som klager 
anfører og at det ikke foreligger dokumentasjon på at barn er blitt mobbet.  
Rektor er enig i lærerens oppfatning av å bli trakassert av foreldrene og 
opplyser om at læreren ble sykemeldt som følge av denne saken. Rektor 
viser videre til at læreren oppfatter det hele som et bevisst spill.  Rektor 



- 133 - 
 

 

 

opplyser om at flere andre foreldre har tatt kontakt med skolen da de er 
sjokkerte over hvordan de to foreldrene som klager har gått ut mot 
angjeldende lærer.  Fylkesmannen viser i sin episode til at lærerens 
handlinger er innenfor rammen av §9a-3. Fylkesmannen viser til at dersom 
skolen selv ikke har tilstrekkelig fagkunnskap om hva som skal gjøres, kan 
PP-tjenesten brukes. Fylkesmannen viser til at skolens tiltak er adekvate og 
finner derfor at den ikke har brutt §9a-3. 

Saker hvor det gis medhold eller delvis medhold: 

Sak 6, rektor som er opptatt av definisjonen av mobbing – medhold. 

Mor til en gutt som er elev i 5. klasse, sender en e-post til rektor hvor hun 
opplyser om at hans sønn blir truet og mobbet av to utenlandske gutter i 6. 
klasse så fort det ikke er lærere som følger med. Hun ber om tiltak, blant 
annet at rektor snakker med guttene, lærerne og eventuelt foreldrene.  Det 
avholdes deretter et møte hvor foresatte, rektor er tilstede.  Gutten blir 
hentet inn til møtet av mor. Der opplyser han om at det hele er et 
enkelttilfelle. Rektor opplyser om at det er hans ansvar at alle har det bra, 
men at det ikke er snakk om mobbing når det kun er et enkelttilfelle. 
Rektor skal snakke med de to guttene og informere klagers sønn om saken. 
Etter tre måneder sender mor inn en søknad om skoleskifte.  Hun opplyser 
om at mobbingen/ plagingen av hennes sønn har vært langvarig og pågått 
siden 2. klasse. Han gruer seg til å gå på skolen og går tidlig for å slippe å 
bli konfrontert med mobberne. Hun har diskutert ulike løsninger men 
sønnens eneste ønske er å bytte skole. Videre ber moren om at all 
kommunikasjon skjer skriftlig via henne og at rektor eller lærere ikke 
kontakter sønnen uten hennes samtykke. Rektor fatter deretter vedtak og 
innvilger skolebytte i medhold av opplæringsloven § 8-1.  Moren sender 
deretter brev til fylkesmannen hvor hun ber om at rektor tar denne saken på 
alvor, blant annet ved å snakke med mobberne uten å si at det er hennes 
sønn som har sagt i fra. Hun er sjokkert over at rektor mener at mobbing er 
et for sterkt ord i denne sammenheng. Videre mener mor at rektor antyder 
at hun er rasistisk. Moren viser til at det er rektor som i møtet insisterte på å 
hente inn gutten, moren mente sønnen ikke var i psykisk stand til dette.  
Rektor insisterer på at han må snakke med sønnen.  Rektor sin samtale med 
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gutten ligner et avhør mener hun. Deretter har rektor et møte med guttene 
hvor han opplyser om at det er hennes sønn som har klaget.  Siden har ikke 
sønnen hatt det noe bra og har fortalt mor at alt er blitt verre.  Moren 
etterlyser prosedyrer og tilbakemeldinger fra skolen. Hun har bedt om kopi 
av sønnens elevmappe og enda ikke fått dette.  Hun ønsker en beklagelse 
over den feilaktige måten saken er blitt håndtert på. Fylkesmannen ber 
deretter Ski kommune om en redegjørelse .  Ski kommune kan ikke se at de 
ikke har fulgt intensjonen i opplæringsloven kap. 9a. De mener selv å ha et 
forsvarlig system. Jf. § 13-10(2). Videre mener kommunen at skolens 
oppfølging av saken er i tråd med Olweus-programmet. Kommunen viser 
til Dan Olweus sin definisjon av mobbing. Kommunen viser til at rektor 
ikke så saken som en §9a-3 sak, da det var snakk om et engangstilfelle. 
Kommunen viser til at rektor snakket med de to guttene i 6. klasse som 
lovet at det ikke skulle gjenta seg. Deretter hørte de ingen ting før 3 
måneder senere, hvor mor ringte kontaktlærer og etterlyste kontakt med 
skolen da hennes sønn blir mobbet. Hun vil ikke ha noe møte og vil ikke 
snakke med skolens ledelse uten advokat.  Rektor får deretter vite av 
skolefaglig ansvarlig at mor har søkt om skolebytte for sin sønn.  Det fattes 
deretter vedtak om skolebytte. I kommunens redegjørelse fremgår det at 
skolen oppfatter at følt ubehag hos en elev kan oppfattes som svært 
vanskelig selv om det ikke er grunn til å definere situasjonen som en 
mobbesak. Skolen viser til at de tidligere har innvilget skolebytte, men at 
heller ikke dette var å anse som en mobbesak. Fylkesmannen behandler 
klagesaken. og ber Ski kommune om å endre sine saksbehandlingsrutiner. 
Fylkesmannen beklager at skolebytte ble løsningen for angjeldende elev og 
ber kommunen bestrebe seg på å oppfylle lovens krav. Skolebytte skal etter 
fylkesmannens vurdering, være siste utvei. Videre oppfordres kommunen 
til å bruke sin PP-tjeneste jf. § 5-6 om systemarbeid. Fylkesmannen viser 
deretter til at forholdet helt klart faller innenfor opplæringsloven § 9a-3 og 
viser til at Olweus programmet er helt irrelevant for om et forhold faller 
innenfor §9a-3 eller ikke.  Selv om kommunen har iverksatt tiltak har den 
ikke håndtert saken som en 9a-3 sak. Videre anser fylkesmannen 
kommunen for ikke å ha gjort en god nok forundersøkelse av de faktiske 
forhold i saken.  Etter fylkesmannens syn, har Ski kommune ikke fulgt 
prosedyrene i opplæringsloven § 9a-3. Klager får heretter medhold. 



- 135 - 
 

 

 

Sak 7, jentemobbing i 6. klasse, en unnvikende rektor og en skolesjef som 
fraskriver seg alt ansvar – delvis medhold. 

Foreldre til jente i 6. klasse klager til Fylkesmannen, da de ikke har lyktes 
med å få skolen til å iverksette tiltak for å bedre det psykososiale miljøet til 
datteren.   De viser blant annet til et svar fra skolesjefen, manglende system 
og møte som underbygger dette. Foreldrene la fram krav og foreslo 
konkrete tiltak uten at skolen virket begeistret eller forberedt på hva de selv 
kunne gjøre.  Foreldrene viste til at rektor ikke ønsket å stille opp i 
klassemøte, selv om dette var anbefalt av PP-tjenesten.  Rektors 
”tiltaksplan mot mobbing” bar preg av å være et dokument skolen var 
pålagt å ha. Foreldrene mener at denne planen umulig kan være eget til et 
systematisk arbeid.  Det opplyses om at to andre foreldre i etterkant skrev 
til rektor og klaget. Det ble blant annet iverksatt trivselsmøter som ingen 
skjønte hva skulle bidra til. Foreldrene viser at det nå er gått et år siden 
datteren ville slutte på skolen og at det ikke har hjulpet å klage til 
kommunen. Det klages derfor til fylkesmannen. Foreldrene opplyser om at 
dersom det ikke endrer seg, ser de ingen annen utvei enn å etterkomme 
datterens ønske om å slutte på angjeldende skole.  Fylkesmannen ber 
Bærum kommune om å få PP tjenesten sin redegjørelse. Etter en måned 
sender fylkesmannen en påminnelse, da de ikke har mottatt noen 
tilbakemelding. Kommunen sender deretter redegjørelse om klassemiljøet 
fra kontaktlærer, møtereferater og redegjørelse fra pp-tjenesten.  Av 
redegjørelsene fra kontaktlærer fremgår det at de har iverksatt ulike tiltak 
for å øke trivselen og inkluderingen av alle i klassen.  I et møte mellom 
jenta, foreldrene, kontaktlærer, psykisk helse, ppt og spesial koordinator, 
forteller foreldrene om at jenta på en side er sterk og modig, for eksempel 
ved fremføringer. På den annen side tar hun ut det negative hjemme. 
Kontaktlærer mener at jenta til tider opplever virkeligheten annerledes enn 
den er. Foreldrene fremhever at klassen har vært delt og at det ikke er noe 
godt miljø der. Jenta blir mobbet, gjerne gjennom kalde blikk og 
utfrysning. Representanten fra psykisk helse mener jenta er deprimert og 
ber foreldre om å gå til fastlegen for å få henvisning til BUP.  Det blir 
foreslått tiltak som at kontaktlærer kontakter klassekontakter og orienterer 
om miljøet i klassen og at det i foreldremøte fokuseres på hva som kan 
gjøres. Videre skal spes. Ped. Koordinator inn i klasse å observere, for 
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deretter å ringe foreldrene til jenta. Skolen ordner slik at jenta henvises til 
PPT. Det  blir fastsatt et nytt møte om skolens tiltaksplan mot mobbing 
hvor ledelsen er med. I neste møte deltar 19 foreldre og to lærere. Det blir 
vist til at jentemobbing skjer i det skjulte og at skolen har problemer med å 
oppdage det. Skolen har derfor kontaktet et kompetanseteam som skal 
observere. Foreldrene mener de må tørre å ta en telefon direkte til den det 
gjelder hvis barn blir plaget eller mobbet. Det ble deretter holdt møte med 
pp-rådgivere, rektor, kontaktlærer og undervisningsinspektør. Etter dette  
kom pp-tjenesten med sin redegjørelse. Det er blant annet holdt foredrag i 
jentemobbing, foretatt elevsamtaler og observasjon. PP-tjenesten har fått 
inntrykk av at det tidligere har vært grupperinger blant jentene, mens det nå 
er mer vanlig at de leker på tvers av gruppene. PP-tjenesten har den tid den 
har vært inne, ikke kunne se at noen av jentene i klassen blir utsatt for 
mobbing. Det anbefales at skolen satser på forebyggende tiltak. Når det 
gjelder klagers datter, har pp-tjenesten fått inntrykk av at hun både er med 
de andre og delvis utenfor. Basert på intervjuer og observasjoner er 
konklusjonen den at det virker som de andre jentene ikke gjør noe for å 
holde henne utenfor, men snarere tvert imot ønsker å ha henne med. PP-
tjenesten berømmer kontaktlærers innsats. Fylkesmannen kritiserer skolen i 
sin klage for ikke å ha satt i verk tiltak for elevens skolemiljø, før et år er 
gått siden foreldrene henvendte seg for første gang. Skolen har heller ikke 
fattet enkeltvedtak. Fylkesmannen kritiserer videre skolen for å ha overlatt 
alt ansvar til kontaktlærer og påpeker at skolens ledelse, da særlig rektor, 
har et ansvar. Videre påpekes det at da foreldrene tok kontakt med 
skolesjef, fikk de et svar som minner om en klar ansvarsfraskrivelse. 
Skolen eller skoleeier har heller ikke kommentert klagers anførsler eller 
saken for øvrig. Fylkesmannen har ikke tatt konkret stilling til om tiltakene 
som er iverksatt har virket, da eleven nå har byttet skole.  Klager gis delvis 
medhold. 

Sak 8, mors egne møtereferater – saken gis medhold. 

Det starter med at rektor inviterer mor til møte. Av referatet fremgår det at 
mor forteller om at sønnen blir mobbet av noen andre gutter. Dette skjer 
ofte på fritid, gjerne via mobil og internett. Dette dras med på skolen. 
Rektor foreslår at gutten blir lyttet til, istedenfor at de bare snakker om han. 
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Mor vil at en lærer sønnen har tillit til deltar på møte. Rektor foreslår at 
læreren ringer til sønnen. Dagen etter avholdes et nytt møte hvor sønnen 
også deltar. Sønnen forteller der om fire gutter som han er en del sammen 
med leker voldsomme leker og ikke vil høre på han når han sier ”stopp”. 
Guttene stenger han ute for eksempel ved bruk av internett. Rektor ønsker 
at lærer snakker enkeltvis med disse guttene om situasjonen. Mor og sønn 
er enig i dette. I møtene skal det gjøres avtale med de enkelte guttene som 
skal oppfølges og underskrives. I tillegg skal foreldrene informeres. Videre 
bes gutten om å bli flinkere til å si ifra til kontaktlærer, ikke bare si ”det går 
greit” som han har sagt før. Rektor ber gutten tenke seg om han vil ha økt 
tilsyn en periode. På forespørsel fra kontaktlærer takker gutten ja til ny 
plass i klasserommet. Det avtales et oppfølgingsmøte om 14. dager. Tre 
dager senere søker mor om skolebytte på vegne av sin sønn, da han i lengre 
tid har opplevd å bli mobbet av en medelev. Moren viser til at sønnen har 
rett til et godt psykososialt miljø, men at det har gått for lang tid til å kunne 
rette det opp. Hun håper skolen tar ansvar for en trygg transport til og fra 
skolen. Rektor svarer at det skolen har vært i dialog med familien for å 
gjennomføre tiltak iht. opplæringsloven kap. 9a.  Skolen synes avgjørelsen 
er trist, men ønsker eleven lykke til på ny skole. Deretter kalles det inn til 
et samarbeidsmøte hvor mor, trinnlærere, kontaktlærer og rektor er til 
stede. Møtet resulterer i at de håper gutten vil ombestemme seg.  Senere 
sender mor en del korrektiver til møtereferatene. Hun viser til referatene 
hvor det står at det er 4 gutter som mobbes og lurer på hvem de 3 andre er? 
Hun stiller seg spørrende til hvorfor mobberen ikke nevnes da han er sønn 
av rektors kollega. Hun viser til møte hvor det ble nevnt at mobberen er 
verre når han er sammen med tre andre gutter, men at de ikke har klagd på 
de tre andre. Videre viser hun til at hun kom med et eksempel da hun 
nevnte internett, men at det i hovedsak skjer på skolen er noe hun ikke vil 
innrømme. Moren opplever å ikke bli tatt på alvor. I et annet referat viser 
moren til at sønnen er redd for reaksjonen fra mobberens mor. Han ønsker 
å bytte skole og mor støtter han i det.  Moren klager til Fylkesmannen.  
Hun viser til at det er denne ene mobberen som det klages etter. Sønnen er 
blant annet blitt kalt ”helevetes tyrker, dra deg hjem der du kommer fra”. 
Moren fremhever det vanskelige med at mobberen er sønn av en lærer på 
skolen.  Moren sier hun har forsøkt å få til et foreldremøte, men da fikk hun 
til svar at miljøet i 6. klasse var veldig bra og at det ikke var problemer på 
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6. trinn. Sønnen har fått økt fravær grunnet magesmerter. Han har vært 
redd for at mor skal kontakte mobberens foreldre, eller lærere skal snakke 
med mobberen. Mor viser til at PP tjenesten har uttalt at dette er typiske 
tegn på redsel for en mobber. Moren fikk ikke referat fra møtene som ble 
avholdt.  Mor hevder videre at en rekke andre foreldre har henvendt seg til 
henne for å utrykke misnøye med klassemiljøet. Hun føler seg som masete.  
Hun viser til skolens manglende overholdelse av veiledningsplikten i fvl. § 
11. Hun har heller ikke sett noe vedtak i sakens anledning. I møte har 
rektor uttalt at hun ikke mors karakteristikk av mobberen ikke ligner den 
gutten rektor kjenner. Mor synes det er rart at rektor blander inn private 
inntrykk da det er sønn til en kollega det er snakk om. Etter møtene ble 
sønnen redd for å treffe moren til mobberen. Moren klarer ikke å overtale 
gutten til å gå på skolen lengre. Mor viser til at saken har endt med at 
mobbeofferet har måttet bytte skole. Moren stiller seg undrene til hvilke 
tiltak som er satt i verk overfor mobber. Kommunen skriver i sitt tilsvar at 
rektor vurderte tiltakene som fremgår av det ene referatet som 
enkeltvedtak.  Kommunen opplyser at det allerede året før klagen 
foreligger referat som tydelig viser at sønnens fravær skyldes at han 
mistrives på skolen. Kommunen ser mors klage som en klage over 
manglende effekt av iverksatte tiltak, snarere enn en klage om tiltak og ber 
fylkesmannen ta stilling til dette.  Kommunen hevder selv å ha et forsvarlig 
system til å veilede i kap. 9a saker. Fylkesmannen behandler så klagen, 
men tar ikke stilling til om tiltakene oppfyller kravene i § 9a-1, da gutten 
ikke lengre er elev ved skolen. Videre fremheves det at skolebytte skal 
være siste utvei.  Fylkesmannen anbefaler kommunen og skolen om aktivt 
å bruke PP-tjenesten i slike saker, blant annet om det er mobber som må 
flyttes på og ikke den som blir mobbet. Videre vil fylkesmannen vurdere 
om det er aktuelt med tilsyn overfor angjeldende kommune. Fylkesmannen 
synes det er vanskelig å ta stilling til de motstridende anførslene fra 
henholdsvis mor og skole, men understreker at det er elevens subjektive 
opplevelse som er utgangspunktet for klagebehandlingen. Det rettes kritikk 
mot at tiltakene skolen iverksatte, kom et år etter at foresatte henvendte seg 
til skolen angående sønnens mistrivsel. Fylkesmannen mener tiltakene ikke 
kan ha virket da sønnen ønsket å bytte skole. Videre ber fylkesmanne 
kommunen/skolen om å iverksette tiltak mot den påståtte mobberen, for å 
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forebygge at andre barn blir mobbet. Fylkesmannen konkluderer med at det 
foreligger et brudd på reglene i §§ 9a-1 og 9a-3. 

Sak 9, læreren slår – saken gis medhold (privatskole) 

En far til en gutt i en 8. klasse klager på det psykososiale miljøet til sønnen 
da han skal ha blitt slått av en lærer. Videre har også en forelder til en jente 
i samme klasse klaget på skolemiljøet. Forelderen har forsøkt å få datteren 
inn på en annen skole uten hell, da det er fullt. Fylkesmannen har bedt 
skolen om en redegjørelse om hva som er gjort. Faren opplyser om at 
sønnen nå har byttet skole, men ønsker at det iverksettes tiltak, da klager 
også har en sønn i 10. klasse på samme skole. Faren viser blant annet at det 
skolen i e-post har lovet at det skal bli satt inn en ekstra lærer, uten at dette 
er blitt gjort. Skolen viser i sin redegjørelse til at foreldrene til to av skolens 
elever har klaget på det psykososiale miljøet via skolesjefen i kommunen. 
Skolen viser til at de har klare et skjema for prosedyrer ved overgrep. 
Skolen viser til at en lærer ved skolen slo en elev i ansiktet. Læreren ba om 
unnskyldning og inviterte eleven til en samtale. Læreren meldte ifra om 
hendelsen til daglig leder. Deretter ble hjemmet til angjeldende elev 
informert. Skolen anså derfor hendelsen for å ha blitt ivaretatt, men tar 
selvkritikk for ikke å ha fulgt egne prosedyrer. Læreren som hadde slått 
innkalte til foreldremøte hvor det ble redegjort for episoden. Senere 
kontaktet far til angjeldende elev pedagogisk leder, som gav uttrykk for å 
ha forstått episoden annerledes en slik den egentlig er  og beklaget at 
prosedyrene ikke var fulgt, men at de vil gjøre det de kan for å sørge før å 
trygge miljøet i klassen. Pedagogisk leder foreslo en samtale med eleven, 
såfremt eleven ønsket det. Skolen viser til at samtalen fant sted dagen etter 
og eleven fortalte der åpent om sin opplevelse, blant annet at han følte seg 
utrygg når læreren ble sint. Det ble foreslått et møte mellom eleven og 
læreren som slo hvor også pedagogisk leder var tilstede. Senere fikk 
pedagogisk leder  en telefon fra far som opplyste om at sønnen nå var tatt 
ut av skolen. Pedagogisk leder avslutter med å si at det er trist at saken fikk 
en slik ending og roser lærerens faglige arbeid  og tar selvkritikk for 
manglende oppfølging av egne rutiner. I sin klagesaksbehandling viser 
Fylkesmannen til at en slik sak er meget alvorlig og viser til tiltakene 
skolen har i verk. Fylkesmannen viser deretter til at skolen ikke har fattet 
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vedtak og heller ikke vurdert/ kommentert de konkrete forhold det klages 
over. Fylkesmannen har blant annet mottatt flere henvendelser om at det 
ikke er satt inn en ekstra lærer i klassen. Fylkesmannen viser til at skolens 
redegjørelse er skrevet i ”jeg form”  av pedagogisk leder og det virker som 
om daglig leder har overlatt ansvaret til førstnevnte. Det vises til at skolen 
skal ha et forsvarlig system. Fylkesmannen konkluderer med at det snarest 
mulig skal fattes enkeltvedtak. 

Sak 10, ønske om gruppebytte, til ingen nytte – saken gis medhold 

En mor til en jente i 7. klasse (på tidspunktet e-posten sendes 6. klasse) 
sender en e-post til sosiallærer ved en barneskole i Oslo hvor hun ber om at 
datteren får bytte klasse da hun har god kontakt med en annen jente i en 
annen klasse og at det er arbeidsro og godt miljø i denne klassen. Rektor 
svarer med at den andre gruppen er full og at det dessverre ikke er mulig å 
bytte. Dersom noen andre flytter, skal de selvfølgelig vurdere det.  Mor 
svarer at hun er skuffet over avgjørelsen da datteren ikke har hatt et nært 
forhold til jentene i klassen hun nå går i. Mor ber om at rektor vurderer 
saken på nytt. Rektor svarer at dette har vært drøftet med lærere i 7. klasse 
og avslås av pedagogiske og sosiale hensyn.  Rektor viser til at eleven kan 
snakke med sosiallærer ved behov.  Mor ser helst at rektor ikke informerer 
datteren om bytting av gruppe så lenge saken er avgjort, men at hun selv 
får skriftlig beskjed. Sosiallærer sender en e-post til mor hvor det opplyses 
om at begrunnelsen for avslaget er taushetsbelagt og ikke har noe med 
klagers datter å gjøre. Videre viser sosiallærer at de tar hensyn til datterens 
ønske om å sitte sammen venninnen når de er i samme gruppe der hvor det 
er mulig.  Utover det kan datteren kan sitte på en pult for seg selv, hvis hun 
vil. Videre skal skolen melde fra om spesielle ønsker om gruppe når 
datteren skal begynne på ungdomsskolen. Moren sender på ny en e-post til 
rektor hvor hun opplyser om at hun ikke er fornøyd med at en prat med 
sosiallærer er et adekvat tiltak. Moren mener at det å tilby datteren å sitte 
for seg selv, ikke er et tiltak som gjør at datteren vil føle seg inkludert. Mor 
opplyser om at datter kommer hjem og er lei seg for at ingen vil sitte ved 
siden av  henne. Moren viser til det er elementær psykologi at datteren ikke 
har noen venner når ingen vil sitte ved siden av henne. Mor viser til at det 
under konferansetimen ble tatt opp at datteren ble mobbet og at læreren der 
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sa at elven kan skylde seg selv, da hun gikk å tok på folk som ikke ønsket 
det. Moren viser til at rektor selv ikke har opplyst om det dårlige miljøet i 
klassen på foreldremøter. Mor sender e-post til rektor og ber saken 
behandles som en §9a-3 klagesak av klageinstansen, da hun ikke har fått 
svar på sine henvendelser.  Fylkesmannen behandler klagesaken og fatter 
deretter vedtak, skolen har brutt opplæringsloven §9a-3 da den ikke har 
fattet vedtak. Kommunen har ikke et forsvarlig system som sikrer at det 
fattes enkeltvedtak etter §9a-3 jf. § 10-3. Fylkesmannen ber kommunen 
fatte enkeltvedtak i tråd med §9a-3. Skolen fatter deretter vedtak om at 
jenta fortsetter i samme klasse som før og at kontaktlærer snakker jevnlig 
med jenta.   

Sak 11, en vanskelig elev – saken gis medhold (§ 9a-3 er ikke omfattet av 
medholdet) 

Foresatte til en elev i 9. klasse sender klage til fylkesmannen, hvor det 
klages over sønnens dårlige psykososiale miljø de siste ett og et halv årene, 
da årsaken er måten skolen har håndtert sønnens skolehverdag helt siden 
skolestart. Foresatte mener at skolens tiltak i vedtak ikke er tilstrekkelig. 
Det anføres også manglende oppfølgning av forhold som går på 
spesialundervisning. Foresatte viser til en konkret episode for over ett år 
siden, hvor noen hadde tent på en brannvarsler på wc. Sønnen ble da hentet 
ut av klassen til en samtale med to politimenn, uten at foresatte ble 
informert før dagen etterpå. Foresatte mener rektor ikke kan tillate dette 
uten foresattes samtykke.  Videre vises det til at foresatte ikke har fått 
varsel før sønnen fikk nedsatt karakter i oppførsel og sønnen ble ikke 
informert da klassen skulle ta BCG vaksine.  Det vises også til en episode 
for litt over et år siden hvor sønnen var i en konflikt med en annen elev. 
Den andre eleven reiste hjem da den var redd klagers sønn. Sønnen følte 
seg redd og usikker da to lærere kom bort til ham, noe som resulterte i at 
han flyttet den ene læreren bortover gangen, mens den andre læreren slo 
han i skulderen. Sønnen ble deretter utvist, uten at foresatte fikk vedtak om 
dette. Foresatte viser til at utvisning ikke kan skje for en periode lenger enn 
3 dager. Sønnen fikk ikke komme tilbake. Han hadde hjemmeundervisning 
en periode, før han fikk plass et alternativt undervisningstilbud. Rektor 
nekter å ha kontakt med foresatte. Barnevernet har også forsøkt å få til et 
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måte. Foresatte føler at skolen har sviktet og håper at selv om klagen ikke 
hjelper dem, kan den hjelpe andre. Fylkesmannen ber deretter kommunen 
om  å redegjøre for saken. Rektor beklager opplevelsen familien sitter igjen 
med og viser til at det er usikkert om sønnen skal tilbake da han utredes. 
Rektor avslutter med å ønske familien lykke til og håper sønnen får den 
hjelpen han trenger. Fylkesmannen ber igjen om en redegjørelse med blant 
annet en vurdering av pp-tjenesten sin rolle, da skolen ikke har redegjort 
for situasjonen. Videre viser fylkesmannen til at kommunen skal oppfylle 
retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp overfor alle som 
er bosatt i kommunen.  Skolen inngir deretter sin redegjørelse hvor de viser 
til at de burde ha kalt inn til konferansetime. Videre viser de til at de ikke 
kalte inn til møter etter at klagers sønn fikk plass på en spesialskole i en 
annen kommune. Etter at foresatte gjorde skolen oppmerksom på at de ble 
utestengt, fikk de innkallelser. Hva gjelder påtenning av brannvarsler på 
skolen, snakket med politiet med en rekke elever, deriblant angjeldende 
elev uten at dette var noe avhør. Foresatte ble derfor ikke kontaktet. Hva 
gjelder nedsatt ordenskarakter, viser skolen til at de ikke er pliktig å 
informere om det før endelig karakter settes i 10. klasse. Skolen beklager at 
de ikke varslet eleven om BCG vaksinen, men viser til at dette ble ordnet 
med en gang skolen ble gjort oppmerksom på dette. Hva gjelder utvisning 
viser skolen til at det ikke er fattet skriftlig vedtak. Foreldrene ble informert 
muntlig da BUP hadde innkalt til møte med PPT og skolen. Det foreligger 
intet møtereferat.  To dager senere sendte skolen en bekymringsmelding til 
barnevernet. BUF-etat ble koblet inn og etter deres tilrådning fikk eleven 
tilbud om plass på en spesialskole i en annen kommune. Eleven har blitt 
henvist til PPT tidligere på grunn av lese og skrivevansker. PPT har videre 
henvist eleven til BUP. PPT har ikke  vært inne i bildet så lenge eleven har 
blitt undervist i en annen kommune. Fylkesmannen deler deretter saken 
opp i fire deler; spesialundervisning, bortvisning, fritak fra norsk sidemål 
og skolemiljø. Hva gjelder bortvisning viser fylkesmannen til at elevens 
adferd har virket skremmende på lærere og medelever men at flytting av en 
elev fra nærmiljøskolen er et alvorlig inngrep i elevens og familiens liv og 
at det kun skal skje i helt spesielle unntakstilfeller. Vedtaket skal fattes av 
kommunen sentralt. Fylkesmannen ser kommunens behandling av saken 
som et alvorlig brudd på elevens rettssikkerhet og opphever kommunens 
avgjørelse. Av hensyn til eleven, bør eleven få fullføre utredningsperioden 
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på der han nå er og samtidig fortsette på spesialskolen tilsvarende. Dersom 
kommunen ønsker å foreta flytting av eleven når utredningsperioden er 
over, må dette skje i vedtaks form av kommunen sentralt. 
Saksbehandlingen må da være forsvarlig. Fylkesmannen viser til at det 
erfaringsmessig kan være lurt å la eleven få starte med ”blanke ark”, både 
av hensyn til eleven selv, men også til medelever og lærere ved tidligere 
skole.  Dersom det er enighet mellom foresatte og kommune om at eleven 
skal fortsette ved nåværende skole, skal foresatte samtykke og det skal 
inngis en formell søknad om skolebytte etter § 8-1. Videre viser det at 
gjeldende regelverk om bortvisning for 8.-10. trinn gir rektor adgang til å 
fatte vedtak om bortvisning inntil 3 dager i henhold til skolens 
ordensreglement på bakgrunn av brudd på ordensreglementet. Hva gjelder 
skolemiljøet, velger fylkesmannen ikke å gå nærmere inn på dette.  

Sak 12, gjør du dette en gang til så dreper jeg deg – saken gis delvis 
medhold 

Saken har utgangspunkt i en musikktime på 7. trinn hvor en elev gjør noe 
som kan ødelegge et instrument. Musikklæreren reagerer med å blant annet 
si til eleven; ”gjør du dette en gang til så dreper jeg deg”. Noe senere 
sender læreren et brev til elever og foresatte hvor læreren beklager 
reaksjonen og lover å snakke med elevene om episoden under neste 
musikktime. En forelder klager til kunnskapsdepartementet over episoden 
og viser til at han har snakket med flere foreldre som kan opplyse om 
uheldige ting denne læreren har sagt eller gjort mot elever på flere trinn. 
Forelderen viser til skolens ordensreglement hvor det står at rektor skal 
anmelde straffbare forhold til politiet. Klager viser til at rektor i møte har 
uttalt at hun tolker reglene annerledes enn at den rammer tilfeller som 
dette.  Klager ber kunnskapsdepartementet gjøre noe overfor lærer og 
elever/foreldre da klager ikke kan se at reglene blir fulgt. Avslutningsvis 
opplyser forelderen om at hans sønn ikke vil møte i de kommende 
musikktimene til denne læreren. Kunnskapsdepartementet sender 
videresender deretter brevet til fylkesmannen. Fylkesmannen viser til 
klagers anførsler og uttaler at straffbare forhold i form av overgrep fra 
lærer mot elev dekkes av straffelovens bestemmelser og faller utenfor 
opplæringsloven. Fylkesmannen sier videre at det er påtalemyndigheten sin 
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oppgave å forfølge straffbare forhold. Videre viser fylkesmannen til 
opplæringsloven §§ 9a-1 og 9a-3.  Fylkesmannen viser til at musikklæreren 
har tilbudt seg å snakke med elevene i neste musikktime, men har ingen 
ytterligere opplysninger om saken. Fylkesmannen ber derfor kommunen 
redegjøre for saken.  Kommunen oversender deretter sin redegjørelse hvor 
det blant annet vises til at læreren er klar over at reaksjonen var overdrevet. 
Det vises til at inspektøren har vært inne i timen og bedt elever om å ta 
kontakt dersom de er urolige. Det opplyses om at eleven som læreren kom 
med uttalelsen til ikke ønsker å gå videre med saken. Videre har 
kommunen vurdert forholdet slik at det ikke er en straffbar trussel i 
straffelovens forstand. Det ble kalt inn til møte med klager , 
foreldrekontakt, rektor, områdedirektør og spesialkonsulent. I møtereferatet 
fremgår det at kommunen og skolen ser på saken som svært alvorlig og 
følger den nøye opp. Det opplyses om at læreren i samme time også skal ha 
sagt til en elev at det ”driter jeg i”. Skoleledelsen har tatt opp uheldig 
språkbruk med læreren som har lovet at det ikke skal skje igjen.  I referatet 
konkluderes det med at elevenes arbeidsmiljø er godt ivaretatt, 7. trinn har 
god voksentetthet, episoden beklages nok en gang og skolen følger opp 
både elevene og angjeldende lærer. Rektor opplyser at de ikke tidligere har 
mottatt klager på læreren.   Videre blir det avholdt møte hvor 
foreldrekontaktene, skolens ledelse og læreren deltar. Møtereferatet 
oppsummeres likelydende.  Klager sender deretter brev til fylkesmannen 
hvor han anfører at rektor tar feil når rektor sier at det ikke er mottatt klage 
på læreren tidligere. Dette da klager selv har klaget på læreren ved en 
tidligere anledning.  Klager opplyser om at han nå har flyttet vekk med sin 
sønn da han mener skolen ikke bryr seg nok om barna. Klager viser til at 
ved skolebytte fikk han elevmappen til sønnen hvor klagen lå.  Klager viser 
til at han har fått opplyst at det er rettet en drapstrussel mot en lærer nå 
nylig, og at han ikke håper skolen gjør forskjell på lærere og elever.  
Fylkesmanne besvarer tilleggsopplysningene med å vise til at forholdene 
mellom lærer og skole er et arbeidsgiverforhold som fylkesmannen ikke 
behandler.  I sin klagesaksbehandling viser fylkesmannen  viser til §§9a-1, 
9a-3 og 9a-4.  Da klager ikke har bestridt kommunens anførsler om at 
tilstanden nå er normalisert, finner ikke Fylkesmannen det hensiktsmessig 
at kommunen treffer et formelt vedtak i saken.  Fylkesmannen konkluderer 
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med at kommunen påser at det treffes enkeltvedtak når skolene mottar 
henvendelser som angår det psykososiale miljøet til elevene. 

Sak 13, nektet å fremføre en religiøs sang – saken gis medhold. 

Foreldre til en elev på 10. trinn sender en klage til kommunen  da deres 
sønn ved en høstfest ble nektet å synge en sang med et religiøst innhold. 
Det var rektor som bestemte dette, da rektor mente at reglene var strenge 
og at skolen skulle være verdinøytral. Foreldre tror at sønnen fikk avslag 
om å synge fordi han hadde gitt ut informasjon om en religiøs organisasjon 
tidligere. Rektor viste til at ingen av de andre sangene elevene ville synge 
ble sensurert. Senere følte eleven seg diskriminert da skolen ved et annet 
fellesarrangement spilte en sang som eleven oppfattet å gjøre narr av 
elevens religion.  Foreldre opplever at sønnen blir diskriminert på grunn av 
sin religion. Rektor oppfordret eleven til å sende et brev om saken. Rektor 
besvarte imidlertid aldri elevens henvendelse.  Foreldre ber derfor at 
kommunen og fylkesmannen om å behandle saken.  Skolen mener at de 
påklagede forhold ikke faller inn under opplæringsloven § 9a-3 sitt 
virkeområde og ber derfor fylkesmannen om å se på saken. Fylkesmannen 
anser at det påklagede forhold rammes av §9a-3 og ser det derfor ikke 
nødvendig å gå nærmere inn på om forholdet er religionsdiskriminerende. 
Fylkesmannen viser til foreldrenes klage, hvor det blant annet fremgår at  
temaet senere ble diskusjonstema i klassen, hvor eleven opplevde at 
læreren tok parti mot han i klassens påhør, hvilket forstyrret elevens trivsel 
og konsentrasjon. Rektor er imidlertid av en annen oppfatning, da rektor 
mener eleven er en blid og ressurssterk elev som viser alle tegn på trivsel. 
Videre viser fylkesmannen til at skolen bør fatte vedtak  med tiltak for å 
bedre elevens psykososiale miljø og at eleven etter barneloven § 31 skal bli 
hørt ved utformingen av vedtaket angående hvilke tiltak som skal være 
hensiktmessige for å bedre elevens psykososiale miljø. Fylkesmannen gir 
klager medhold i at det påklagede forhold omfattes av opplæringsloven 
§9a-3 og ber skolen fatte enkeltvedtak for å bedre eleven skolemiljø.  
Fylkesmannen sender også en veiledning om hvordan skolen skal behandle 
slike saker. Det vises til at det i opplæringsloven ikke er noe hinder for at 
elever skal kunne fremføre religiøse sanger ved fellarrangementer i skolens 
regi. Fylkesmannen ser ikke at det å nekte en elev å syne en religiøs sang er 
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bestemmende for elevens rettigheter og plikter, derfor krever det ved en 
slik beslutning ikke et enkeltvedtak. 

Sak 14, Jenta som vil ta sitt eget liv – saken gis medhold. 

Saken omhandler en jente som opp gjennom barneskolen har slitt med 
psykiske problemer som følge av mobbing , utestengning og mangelfulle 
faglige prestasjoner. Ved skolestart på ungdomskolen holdes det et 
samarbeidsmøte mellom foresatte, elev, rektor, lærere, og helsepersonell . 
Av referatet fremgår at jenta i utgangspunktet gledet seg til å begynne på 
ungdomsskolen, men at det ble vanskelig når hun ikke kom i gruppe med 
sine nærmeste venninner. Rektor informerte om at jentas historikk er kjent 
og at det ble tatt hensyn til sosiale, praktiske og faglige hensyn ved 
gruppesammensetningen, samt at jenta ble skjermet for noen medelever 
hun tidligere har hatt vanskelige episoder med. Kontaktlærer fikk vite av 
jenta andre dag at hun ønsket å bytte gruppe og foreslo at  de kunne 
tilrettelegge for jenta ved plassering i klasserommet etc. PP-tjenesten 
skisserte at det var mange hensyn som måtte tas og at elven selv om den 
ikke følte seg trygg med en gang, etter hvert kunne bli tryggere. Rektor 
skisserte assistentbistand i tillegg til spesialundervisning, noe som ble 
avvist av foresatte og mobilt behandlingsteam. Det ble deretter fastsatt 
tiltak. En psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk uttaler i 
brev til rektor at jentas suicidale adferd kan ses som en frykt for å få det 
like vanskelig på ungdomsskolen. Psykologen viser til at jentas egen 
oppfatning har kommet i bakgrunnen, da hun ønsker å ha venninner hun 
føler trygghet til rundt seg. Psykologen anbefaler at jenta sitt behov for 
trygghet etter en vanskelig skolesituasjon i mange år, tas hensyn til på 
ungdomsskolen slik at hun i det hele tatt klarer å møte opp og lære mens 
hun er der. Psykologen anser det som grunnleggende viktig for jentas 
videre skolegang og anbefaler at hennes egen oppfatning vektlegges. I et 
oppfølgningsmøte opplyser kontaktlærer om at hun kommuniserer greit 
med jenta, og at observasjoner viser at hun samarbeider med de andre 
elevene. Jenta selv sier at hun ikke er vant til å gå i en gruppe med mange 
som har individuell opplæringsplan og at hun er negativ til det. Videre 
synes hun det er vanskelig å finne venninnene i friminuttene da de går i 
forskjellig gruppe.  Jenta håper på et klassebytte etter dette møte. Foresatte 
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mener at jentas usikkerhet vil være tilstede og gjøre skolesituasjonen 
vanskelig så lenge hun ikke får bytte gruppe. Representanten fra barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk opplyser om at jenta er flink til å holde ting 
inni seg, slik at ting kan fremstå som bedre enn de er og viser til brev hvor 
det anbefales at jentas egen oppfatning vektlegges. Rektor viser til at det 
viktigste ved gruppeplasseringen, var at det faglige skulle ivaretas da jenta 
har spesialundervisning i to fag og at jenta ble skjermet for elever hun var i 
konflikt med på barneskolen. Rektor sier at det ikke er noe grunnlag for 
klassebytte og viser blant annet til PP-tjenesten sin uttalelse om at det et 
gruppebytte ikke er tilstrekkelig for at eleven skal føle at hun har en god 
skolehverdag.  Faren skriver deretter et eget referat av møte, hvor han 
mener at uttalelser fra barne- og ungdoms psykiatrisk poliklinikk er blitt 
forkortet. Han viser også til at han under møtet spurte om hvordan rektor 
ser på sitt ansvar i forhold til at datteren har ønsket å ta sitt eget liv. Rektor 
ble da veldig irritert. Faren viser til at det var eleven selv som sa at hun 
ikke kom til å møte på skolen, ikke foreldrene. Faren er sjokkert over 
skolens behandling og har vært i samtaler med barneombudet som ikke 
skjønner at skolen kan være så prinsippfaste.  Sett hen til hvor dårlig 
behandlet jenta er blitt gjennom hele sin skolegang, synes ikke faren det er 
for mye å forlange å bli hørt. Senere sender PP tjenesten en uttalelse til 
BUP hvor de opplyser om at i møte mellom ppt, rektor og kommunelege 
har  alle momenter i saken er blitt vurdert , også informasjon fra mobilt 
behandlingsteam. Ppt har tilbudt mor en samtale for å se hva de kan gjøre 
for jenta i gruppen hun nå er i. Dette har ikke vært aktuelt for mor, da hun 
mener et gruppebytte er det eneste som kan løse saken. Ungdomsskolen ber 
deretter barneskolen og pp tjenesten om uttalelser om hvilke tiltak som er 
satt i verk der. Pp tjenesten viser til at jenta har hatt behov for individuell 
opplæringsplan og at hun også har hatt lav selvtillit og blitt henvist til 
helsesøster for samtaler. Barneskolen opplyser om at samarbeid mellom 
skole og hjem fungerte greit fra 1.-4. trinn. På 5. trinn var eleven i konflikt 
med medelever. Foresatte ønsket ny kontaktlærer da kjemien ikke stemte. 
Skolen valgte å gi eleven ny kontaktlærer. 6. trinn: Ny kontaktlærer. 
Læreren opplever eleven som sur og oppgitt når hun blir stilt krav til og 
veiledet. 7. trinn: Ny kontaktlærer. Samarbeid skole- hjem fungerer bra helt 
til en episode som gjør at jenta får ny kontaktlærer. Avslutningsvis viser 
barneskolen til  at eleven har hatt 5 kontaktlærere fra 1. til 7. trinn. 
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Foreldrene sender e-post til kontaktlærer da de er bekymret for datteren 
som har sluttet å gå på skolen. De sender deretter brev til ordføreren og ber 
om at kommunen som arbeidsgiver griper inn mot det som foreldrene 
omtaler som maktarroganse fra rektor sin side. Skolesjefen besvarer brevet 
med å kalle inn til et møte mellom hjem, skole, ppt og seg selv for å finne 
ut av hva som synes best for jenta, og om mulig, skolen. Skolesjefen 
anbefaler at de møtes uten jenta av hensyn til hennes unge alder. Foreldre 
bekrefter at de vil delta på møte, men ønsker forsikringer om gruppebytte. 
Jentas fastlege sender deretter brev til skolen etter møte med mor og datter 
hvor fastlegen ber skolen om å legge forholdene bedre til rette for jenta. 
Fastlegen håper på raske endringer slik at hun orker å begynne på skolen 
igjen.  Skolesjefen besvarer foreldrene sin henvendelse med å vise til at det 
er mange hensyn å ta når man har flere hundre elver å forholde seg til og at 
det til syvende og sist er rektor som har, og må ha, fullmakt til å fordele 
elevene i grupper. Det avholdes deretter et samarbeidsmøte som avtalt.  
Mor forlater møtet etter 5. minutter, mens far blir. Det oppnås ikke enighet. 
Skolen sender foreldre brev med oppsummering fra møtet. I brevet 
opplyser skolen om at de ikke kan imøtekomme kravet om gruppebytte da 
det ikke vil løse jenta sine problemer. Skolen mener jenta er godt ivaretatt 
både faglig og sosialt. Skolen foreslår at jenta får hjemmeundervisning i 
14. dager for å ta igjen det tapte og få en myk overgang til å starte på 
skolen igjen. Videre foreslås ukentlige samtaler med kontaktlærer og andre 
tiltak av faglig og pedagogisk karakter.  Faren sender deretter mail til 
ordføreren hvor han opplyser om møtet og at jentas ønske om klassebytte 
ikke betyr noe for rektor eller skolesjef. Faren opplyser om at da han spurte 
skolesjefen om hvorfor de ikke tok hensyn til ekspertene sine råd, svarte 
skolesjefen at psykiatere ikke kan noe om skole. Faren synes videre det er 
rart at litt for mange vet noe om denne saken. Etter gjennomført 
hjemmeundervisning, sender rektor en mail hvor jenta ønskes velkommen 
tilbake til skolen.  Faren svarer samme dag og viser til at datteren fortsatt 
ikke vil gå på skolen.  Videre viser han til at saken har pågått alt for lenge 
og at de har kontaktet myndighetene som ser svært alvorlig på saken. Faren 
viser til at rektor påfører stor sorg og skade på andre mennesker og ber 
rektor holde seg langt unna datteren da rektor ikke akkurat er hennes 
favoritt. Faren avslutter med å si at det eneste som fungerer er en løsning 
som jenta kan leve med. Rektor besvarer dagen etter farens mail hvor 
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rektor reagerer på utsagnet om å holde seg unna datteren. Rektor reagerer 
på at foreldrene kan støtte datterens holdninger og håper foreldrene kan 
snakke med datteren og forklare henne virkeligheten av å gå på skole. 
Rektoren vil tro at bup kan hjelpe dem med dette. Avslutningsvis svarer 
rektor at hun ikke har hatt kontakt med ordføreren og vet ikke hvilken sak 
faren sikter til. Jenta møter deretter på skolen. Foreldrene klager til 
Fylkesmannen hvor de opplyser om alvoret i saken og at kommunen og 
skolen ignorerer datterens problemer. Saken har gjort at mor nå er 
sykemeldt, far ligger rett etter og at kommunen virker å være gjennomsyret 
av kameraderi. De har vurdert media, men tror ikke det er noen god løsning 
for datteren. Fylkesmannen sender deretter brev til kommunen og viser til 
at det er den sitt ansvar at kravene i opplæringsloven blir oppfylt.  Skolen 
fatter deretter vedtak om at jenta ikke får bytte klasse. Foreldrene hyrer 
advokatbistand. Advokaten påklager skolens avgjørelse med begrunnelse i 
at lovanvendelsen er feil da det er elevens egen opplevelse som skal legges 
til grunn i vurderingen av om den har et godt psykososialt miljø, ikke hva 
skolen anser som hensiktsmessig.  Rektor opprettholder avgjørelsen om at 
jenta forblir i klassen og sender saken til fylkesmannen. Fylkesmannen 
skriver at de stiller seg undrende til at jenta er godt ivaretatt iht. 
opplæringsloven § 9a-3. Fylkesmannen ber kommunen om en sakkyndig 
vurdering via ppt, som blant annet går på om jentas skolehverdag er 
tilstrekkelig ivaretatt og hvorfor ikke klassebytte er blitt vurdert, da det er 
anbefalt av sakkyndige fagfolk. Rektor viser til at jentas suicidale tanker 
kom før skolestart og at gruppesammensetningen er blitt nøye vurdert. 
Videre kan ikke rektor se at jentas situasjon er lik de nevnte i §9a-3, da hun 
ikke har påstått seg mobbet.  Rektor mener saken har hatt et ensidig fokus 
på at jentas ønsker skal imøtekommes, uten at hensynet til helheten har blitt 
vurdert. Rektor uttaler så at skolen må ta hensyn til alle elevene, noe som 
medfører at ikke alle ønsker kan imøtekommes. Rektor opplyser om at 
jenta per dags dato hospiterer i klassen som hennes to venninner går i. 
Skolen har fått melding fra helsesøster om at en annen elev plages av å ha 
jenta tettere på seg. Rektor viser til at denne elevens psykososiale miljø må 
vurderes opp i mot klagers datter sin rett til å gå i en bestemt klasse. 
Ungdomsskolen stiller spørsmålstegn ved at enkeltelevers psykososiale 
miljø skal rangeres over andre elever, hensynet til gruppen og helheten av 
elever. Rektor mener at det ikke kan være kun ett tiltak som skal gi elever 
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en trygg og forutsigbar skolehverdag. Mange faktorer deri blant forholdet 
til lærere og undervisningssituasjonen er blitt vurdert til det beste for jenta. 
I sin utredning viser pp tjenesten til at de har vurdert gruppebytte, men ikke 
funnet at det vil løse jenta sine problemer. Avslutningsvis vises det til 
telefonkontakt med saksbehandler hos fylkesmannen, hvor saksbehandler 
har spurt pp tjenesten om hvorfor de ikke har pålagt skolen et gruppebytte. 
Pp-tjenesten  har hatt samtale med elev og foresatte. Det foreslås et 
midlertidig gruppebytte, hvor pp tjenesten er tilstede og observerer. 
Foreldre skriver til fylkesmannen at jenta nå har det bedre, men synes 
skolen og pp tjenesten bare er opptatt av å renvaske seg selv. Pp tjenesten 
har ikke snakket med jenta om hvordan hun har det etter at hun byttet 
gruppe. Foreldre vil vurdere politianmeldelse og er redd for at saken vil 
forårsake hevn mot datteren. Ved slutten av skoleåret  skriver ppt en 
rapport etter sakkyndig vurdering hvor det konkluderes med at jenta har det 
mye bedre i ny gruppe. Mot denne bakgrunn tilrår pp tjenesten permanent 
gruppebytte. (min anm.: saken har tatt et helt skoleår) 

Sak 15, rektor ønsker fritak fra taushetsplikt – saken gis medhold 

Far sender e-post til skolesjefen om mobbing av hans sønn i 5. klasse.  
Faren viser til at sønnen har blitt mobbet siden barnehagen. Ved 
overgangen til skole ordnet barnehagen kontaktet barnehagen pp tjenesten 
for å legge til rette for sønnen før skolestart. Etter en stund så foreldrene at 
det ikke gikk som det burde. De kontaktet AMT (anti mobbe team). 
Foreldre ba om ny vurdering av ppt, men rektor gjorde ikke noe med 
henvendelsen. Foreldrene ønsker at skolen kontakter mobbernes foreldre, 
noe som ikke er blitt gjort. Derfor har foreldrene selv kontaktet mobbernes 
foreldre. De fleste tar reagerer positivt, men er undrende til at skolen selv 
ikke har informert om saken.  Det vises til en konkret episode hvor sønnen 
er blitt banket opp av 5 medelever mens en gjeng står rundt og kommer 
med ubehagelige kommentarer. Da sønn ble hentet av mor, lovet vikarlærer 
å gå videre med saken. I rektors samtale med guttene, sa de at det bare var 
lekeslossing. Foreldrene er kritiske til at rektor tror på mobbernes 
forklaring. Videre viser de til en annen episode hvor sønnen og mobberen 
blir tatt med til rektor. Mobberen sier unnskyld og sønnen bes om å 
konkretisere flere episoder. Sønnen føler seg presset og redd. Han blir sint 
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og rektor henter undervisningsinspektør. I mobberens påhør skal rektor ha 
sagt til mobbeofferet at han ser på han at han lyver. Han er vanskelig og 
ingen gidder å leke med han. Foreldrene reagerer på at rektor har sagt dette 
i mobbernes påhør.  Sønnen reagerte kraftig på behandlingen. For at han 
skulle gå på skolen, måtte foreldrene love han at han ikke skulle gå til 
rektor uten at de var med. Klasseforstander sa dette til rektor som svarte 
med at det er rektor som bestemte på skolen, ikke foreldrene. Skolesjefen 
ber om en sakkyndig utredning av elevens psykososiale situasjon og ber 
om et møte med foresatte for å belyse saken. Det ble avholdt møte med 
foreldre (far hadde med advokatfullmektig), leder ppt og skolesjef. 
Advokatfullmektig ønsket skriftlig redegjørelse for hva som var gjort. I 
neste møte var også rektor tilstede. Advokatfullmektigen mente at rektor i 
utredningen tar mer hensyn til mobberne enn eleven som blir mobbet. 
Rektor viser i sin utredning til at moren til angjeldende elev til tider har 
oppført seg truende overfor andre barn. Det har i denne sammenheng blitt 
avholdt flere møter mellom mødrene med rektor tilstede. Videre viser 
rektor til at eleven har samarbeidsproblemer og at andre elever opplever 
seg urettmessig uthengt som plagere. Videre konstanteres at foreldrene og 
skolen har ulik oppfatning av graden og omfanget av plagingen. Skolen 
mener å ha sett og fulgt opp eleven, men at helhetshensynet til alle elever 
bidrar til at skolen har handlet slik den har gjort. Skolesjefen viser til at 
hvilke tiltak som skal konkret settes i verk, vil avhenge av ppt sin 
utredning. Foreløpige tiltak er forsterket inspeksjon, oppfølgning og råd fra 
ppt og samarbeidsmøter om nødvendig. I ppt sin sakkyndige vurdering 
fremgår det at eleven har prosesseringsvansker, moroperseptuelle vansker 
og sosio-emosjonelle vansker. Skolen kan derfor ikke gi eleven et 
fullverdig tilbud innenfor skolens normale rammer Han har derfor rett til 
spesialundervisning, herunder en voksenperson som kan hjelpe til med 
faglige og miljømessige utfordringer. Pp tjenesten sin sakkyndig vurdering 
anbefaler at det stilles med en egnet person i et halvt år, den skal hjelpe 
eleven både faglig og sosialt. Det ble deretter avholdt møte hvor foreldrene 
stilte seg kritiske til assistentens faglige kompetanse. Foreldrene har valgt å 
holde sønnen hjemme da han har mistet tilliten til assistenten. Skolen 
oppfatter situasjonen dit hen at samarbeidet fungerer godt.  Det ble enighet 
om at foreldre jobber med å få gutten på skolen og bestiller time hos 
fastlege som kan vurdere barnepsykiatrisk behandling.  Foreldrene skriver i 
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mail at de synes det har skjedd mye positivt, men er bekymret for 
situasjonen med assistentlærer tilstede da elevene ikke synes å respektere 
denne læreren. Det virker som at andre synes det er greit å ”kjøre på”, selv 
med denne læreren tilstede.  Far sender mail til rektor og opplyser om at 
fastlege har kontaktet skolelege og psykolog og at de regner med at sønnen 
er tilbake denne uken. Rektor sender så mail til far hvor det utrykkes 
bekymring for opplæringstilbudet til sønnen og hvordan han opplever det å 
være borte fra skolen så lenge. Videre viser rektor til at det i slike tilfeller 
er vanlig å vurdere hjemmeundervisning. Rektor håper at foreldre tar 
kontakt. Skolesjefen fatter deretter følgende vedtak; forsterket inspeksjon, 
oppfølging fra ppt og om nødvendig, samarbeidsmøter.  Skolesjefen ber 
foreldre om å oppgi hvem som er mobberne og mer konkret hva 
mobbingen består i, videre bes de om å frita kommunen/ skolen fra 
taushetsplikten når det gjelder omtale av det vesentlige i 
mobbeproblematikken. Kommunen/ skolen ønsker i møte med elever og 
foreldre som blir kalt inn å referere til  ppt sin uttalelse.  Dette vil slik 
kommunen ser det, gi foreldre og elever forståelse for guttens situasjon.  
Slik kommunen ser det, er det også nødvendig at sønnen og foreldrene er 
tilstede på dette møtet. På bakgrunn av de undersøkelser som skolen foretar 
og sønnens egenopplevelse, vil rektor treffe vedtak iht. opplæringslovens 
§9a-3.  Foreldre sender så søknad om hjemmeundervisning og opplyser om 
at sønnen må bytte skole. Videre ønsker de at dette ikke skal bli kjent på 
skolen av hensyn til sønnen sin søster som også er elev ved angjeldende 
skole.  Rektor mottar søknaden og sender den videre til skolesjef som fatter 
vedtak om hjemmeundervisning.  Senere sender mail til rektor om at også 
søster bytter skole.  Senere klager far til fylkesmannen.  Fylkesmannen 
viser til opplæringslovens §14-1 om statlig tilsyn og kontroll og ber 
kommunen om en redegjørelse. Skolesjefen skriver at de har full tillitt til 
rektor og ppt har behandlet saken.  Skolen var neppe forpliktet til å fatte 
vedtak etter fars henvendelse for 4 år siden. Kommunen mener å ha rutiner 
og systemer for hvordan skolen skal håndtere slike saker.  Det vises videre 
til at saken ikke var avsluttet når eleven ikke lenger kom på skolen. 
Skolesjefen viser til at det var ønskelig at foreldre fritok skolen fra 
taushetsplikten for å kunne undersøke saken nærmere. Videre var skolen 
også nødt til å ta hensyn til andre elever som hadde fått fremsatt 
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beskyldninger om mobbing, en situasjon skolens lærere ikke hadde 
opplevd.  Kommunen mener å ha håndtert saken slik den skal.    

Sak 16, klager som ikke får være med på å opplyse saken - delvis medhold 
(privatskole).  

Foreldre til elev ved privat skole ber fylkesmannen om å vurdere tiltak 
rettet mot deres sønn. I skolen sin redegjørelse vises det til at  eleven tidlig 
er blitt henvist til ppt grunnet mistanke om adhd. Eleven fikk senere 
diagnosen ”hyperkinetisk atferdsforstyrrelse” som innebærer omfattende 
reguleringsproblematikk og samarbeidsvansker i forhold til elever og 
lærere.  Det har hele tiden vært store utfordringer i forhold til elevens 
samarbeid med andre elever og lærere.  Kontaktlærer sender foreldre til 
angjeldende elev et skriv etter at hun har observert konflikter mellom flere 
av guttene i klassen. I svar skriver foreldre at de mener sønnen er et 
mobbeoffer. Skolen innkaller deretter flere av de berørte sine foreldre til 
samtaler. Det ble ikke gjennomført et møte med mobbeofferets foreldre.  
Senere hadde skolen møter om hvordan bruke ressurser  til det beste for 
enkelte elever og læringsmiljøet generelt. Det ble blant annet avtalt at 
gutten skulle få ansatt en assistent som skulle nå inn til han. Foreldre 
reagerte deretter med at skolen la skylden på sønnen. Skolen innkalte 
deretter til et møte som de mener bidro til å oppklare en del ting. Rektor og 
syreleder mener at tiltakene er positive og læringsmiljøet forbedret. 
Fylkesmannen viser til gjeldende regelverk, blant annet § 9a-1 som etter 
saksbehandlers ståsted ikke er en individuell rett men en plikt for skolen å 
jobbe systematisk. Videre vises det til §§9a-3 og 9a-4. Det understrekes at 
eleven skal være delaktig i prosessen jf. fvl. § 17. Fylkesmannen kritiserer 
skolen for å ikke ha tatt med elevens foreldre i prosessen. Forholdet er tatt 
opp internt og fylkesmannen ber skolen om å ta med seg erfaringer fra 
denne saken i  skolens egne rutiner, blant annet å opplyse om klageadgang, 
da det er uklart om det her er blitt gjort. Fylkesmannen finner ikke grunn til 
å gå nærmere inn på om tiltakene er gode nok, men forutsetter at elevens 
psykososiale miljø er bedret. Konklusjon; Fylkesmannen ber skolen påse å 
ha rutiner for saksbehandlingen av §9a-3 saker i samsvar med 
opplæringsloven og forvaltningsloven. 
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15.3 Øvrige saker.  

Sak 1, 2009. (Saksnummer 2009/22792).  

Saken gjelder klage fra foreldre/elev på kommunens vedtak om flytting av 
elev fra en skole til en annen grunnet elevens adferdsproblemer. Det er 
uenighet mellom partene om alvorligheten av elevens adferd er tilstrekkelig 
for å flytte eleven.  

Følgende lovbestemmelser blir berørt i saken: oppll. § 2- 1 om barnets rett 
og plikt til grunnskoleopplæring. Særlig 4. ledd om fritak for denne plikten 
med skriftlig samtykke fra eleven og dersom foreldrene samtykker. Oppll. 
§ 8- 1om elevens rett til å gå på den skole som ligger nærmest bosted 
(nærskoleprinsippet). Særlig 2. ledd om at eleven kan søkes over til annen 
skole en den vedkommende sogner til. Oppll. § 9a- 3 om barnets rett til et 
tilstrekkelig godt psykososialt miljø. Særlig om skolens handlingsplikt for å 
sikre og fremme elevens psykososiale miljø. I denne forbindelse hensynet 
til de andre elvenes ps miljø som bakgrunn og begrunnelse for flytting av 
vedkommende elev.  

Det endelige vedtak fra fylkesmannen:  

1. Vedtak om å flytte elven til annen skole er gyldig da vilkårene for 
flytting anses oppfylt. 

2. Vedtak om å flytte eleven til en annen opplæringsarena er ygyldig, det 
anses å lide av en innholdsmangel som har betydning for vedtaket.  

Fylkesmannens argumentasjon: 

1. Flytting til annen skole. Om vilkårene for flytting av elven er oppfylt. 
Det tas utgangspunkt i oppll. § 8- 2 og dennes presisere ved henvisning til 
forarbeidene til bestemmelsen (Ot. Prp. 44 (1999- 2000) ), som sier at 
bestemmelsen bare skal brukes i helt spesielle unntakstilfeller, når adferden 
til eleven i alvorlig grad går utover skole og læringssituasjonen for de andre 
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elvene og det derfor ikke er forsvarlig å gi eleven  opplæringstilbud på 
nærskolen.  

Fylkesmannen legger til grunn dokumentasjon fra skolen (herunder 
referater fra ansvarsgrupper og logger) som beskriver at eleven har voldelig 
og skremmende adferd. Videre at eleven har kommet med trusler, utnytter 
sin fysiske styrke, oppfører seg som vedkommende vil, og for øvrig har en 
grov og aggressiv adferd.  

Fylkesmannen knytter videre dette forhold opp mot oppll. § 9a- 3, hvor 
skolens handloingsplikt for å ivareta og fremme de andre elvenes 
psykososiale miljø vektlegges og vurderes. Det presiseres at en elevs 
negative adferd overfor lærere og manglende respekt for skolen regler vil 
kunne påvirke hele skolens og klassen skolemiljø i negativ retning.  

Om andre tiltak er prøvd ut i forkant. Oppll. § 8- 1, 3. Ledd presiserer at 
andre tiltak skal være prøvd ut før det blir fattet vedtak om å flytte eleven 
til en annen skole. Fylkesmannen redegjør for hensikten bak  loven om at 
det påhviler skolen et ansvar for å iverksette hensiktsmessige tiltak og sette 
inn mer ressurser for å avhjelpe situasjonen.  

Eleven har siden skoleåret 2004/2005 fått innvilget rett til 
spesialundervisning, som har økt i omfang for å ivareta elevens behov for 
oppfølging og tilrettelegging. Eleven har videre vedtak om full dekning 
med assistent. Skolen/ kommunen har også trukket inn fagpersoner i saken 
(Bup og kommunelege).  

Vilkårene for å flytte elven til en annen skole enn nærskolen er oppfylt.  

Den aktuelle elvens eget psykososiale miljø er ikke med i vurderingen. Hva 
som er til elvens beste er heller ikke med i vurderingen.  

2. Flytting til annen opplæringsarena. Bruk av andre opplæringsarenaer 
enn skolen er ikke regulert i opplæringslova. Som rettskilde legger 
fylkesmannen her til grunn Utdanningsdirektoratets veileder ”Veileder til 
opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning”. 
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(Fylkesmannen bemerker at veilederen i utgangspunktet ikke har 
selvstendig rettslig status.) Veilederen legger opp til at bruk av anen 
opplæringsarena for elven må være hjemlet i vedtak om 
spesialundervisning, jft. Oppll. § 5- 1 og 5- 3.   

Kommunen hjemler imidlertid sitt vedtak om flytting av eleven til annen 
opplæringsarena i oppll. § 8- 1, 3. Ledd. Dette er gal lovanvendelse, og 
regnes som en materiell innholdsmangel som har hatt betydning for 
innholdet i vedtaket. Denne delen av vedtaket besluttes av fylkesmannen å 
være ugyldig med henvisning til fvl. § 41.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon:  

a) Eleven v. Foreldre/ advokat: Påstand om feil i lovanvendelsen, 
bevisbedømmelsen og saksbehandlingen frakommunens side. Det er ikke 
iverksatt tilstrekkelig eller riktige tiltak for eleven.   

Det anføres at det fra skolens side tas utgangspunkt i hvorledes lærerne 
oppfatter elevens adferd. Dette påstås å være gal lovanvendelse i forhold til 
oppll. § 8- 1, 3. Ledd. Det er forholdet til elevene og ikke læreren som er 
relevant. Det vises til forarbeidene til bestemmelsen i § 8- 1, 3. Ledd 
(Ot.prp. 44 (1999- 2000).  

 Det argumenters for at skolen ikke har gjort nok. Adferdssituasjonene 
kunne vært unngått dersom det hadde vært tilstede en  voksenperson, 
assistent. Det påstås at assistenten ikke har vært tilstede når vedkommende 
skulle ha vært det, og at skolen derfor kan bebreides for 
adferdssituasjonene (munnbruk, dytting, mv.).  

Det hevdes at den individuelle opplæringsplan (IOP) ikke er godkjent av 
foreldrene fordi den ikke holder mål faglig sett. Videre at PPT forsøker å 
legge ansvaret for den manglende opplæringen på eleven.  

Bestemmelsen i oppll. Om tilpasset opplæring (§ 1- 3) og 
spesialundervisning (§ 5- 1) nevnes ikke eksplisitt i denne sammenheng.  
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Det vises imidlertid til at skolen er ansvarlig etter opplæringsloven 
generelt.  

Det legges stor vekt på hva som er til det beste for elven.  

Ikke uenige i at kommunen har satt inn betydelige ressurser, men kritiske 
til tiltakene som er igangsatt. Mener kommunen ikke i tilstrekkelig grad har 
prøvd andre og alternative tiltak.  Dette knyttes opp mot oppll. § 8- 1, og 
det anføres at vilkårene etter 3. Ledd ikke er oppfylt.  

b) Skolen ved skoleleder og kommunen: Skoleleder og inspektør har 
hovedfokus på de faktiske hendelser, dvs. adferdssituasjoner som oppfattes 
problematiske. For eksempel: Dyttet medelev så denne falt. Medelev vondt 
i ryggen. Rektor kjørte medelev hjem. Rektor har informert foreldre om 
hendelsen.  

Opplæringslovens bestemmelser hva gjelder for. Eks. Psykososialt miljø er 
ikke nevnt. Heller ikke straffelovens bestemmelser i forhold til legems 
krenkelse.  

Kommunen ved skoleleder vektlegger i stor grad sakkyndige uttalelser fra 
PP tjenesten. Herunder, elvens historikk med PPT tilbake fra 2002 hvor det 
ble uttrykt bekymring for elevens adfersutvikling. Tilsvarende uttalesler fra 
psykisk helsetjeneste og Bup (barne og ungdomspsykiatri). Dette uttrykkes 
i en bekymringsmelding fra rektor. Rektor skriver videre i meldingen at 
skolen anser elven for å være en tikkende bombe på bakgrunn av gjentatte 
episder med aggressiv munnbruk, mangledne impulskontroll og voldelig 
oppførsel. Det nevnes også at samarbeidet med foreldrene er mer enn 
anstrngt. Skolen ved rektor mener at man har gjort et meget systematisk og 
grundig arbeid for å tilrettelegge et godt undervisningstilbud for eleven. 
Det vises ikke til noen lovbestemmelser i bekymringsmeldingen.  

Min kommentar.  
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Hva gjelder skolens rettsanvendelse, er det interessant at oppll§ 9a- 3 
utelukkende anvendes i favør av hele klassen og ikke vurderes i forhold til 
elevens som må flyttes spesielt.  

Sak 2, 2009 (saksnummer: 2008/25101).  

Saken gjelder klage på det psykososiale miljøet i henhold til oppll. § 9a- 3. 
En elev har blitt plassert i en annen klasse enn sine venner. Eleven opplever 
dette som utrygt og blir etter hvert så frustrert over situasjonene at hun 
uteblir fra skolen og vurderer å ta sitt eget liv. Skolen har ikke 
imøtekommet elevens ønske om å flytte elven til annen klasse. Elevens 
foresatte klager på dette vedtaket, samt den behandlingen datteren har vært 
utsatt for som elev på skolen. Klagen ble gitt medhold. 

Det endelige vedtak fra fylkesmannen: 1. Fylkesmannen opphever 
vedtaket fra kommunen vedrørende det psykososiale miljøet, jfr. oppl. § 
9a- 3 i henhold til fvl. § 34, 4. ledd.  

2. Fylkesmannen ber komunen om å forlenge klassebyttet til eleven frem til 
sommer 2009, jfr. Oppll. § 9a- 1 og 9a – 3, samtidig som det blir foretatt ny 
sakkyndig utredning.  

3. Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) skal i samarbeid med skolen og 
forestte foreta en ny sakkyndig utredning av elevens opplæringssituasjon ut 
fra opll. § 9a- 3. Det skal også foretas vurdering av om eleven skal bytte 
klasse permanent.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon:  

Redegjørelsen fra skolen: I redegjørelsen fra skolen fremgår det bla. at 
”skolen ikke på noen måte kan se at … har vært i slike situasjoner ” som 
fremgår av oppll. § 9a- 3. ”hun har aldri påstått seg mobbet eller trakassert 
eller på annen måte følt seg forulempet av andre elever eller lærere”. ”… 
har ingen konflikter med noen i klassen … ble plassert i. … hadde 
imidlertid en del oppfatninger hun har omtalt på en særdeles krenkende 
måte.”.  
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Skolen har fattet følgede enkeltvedtak i hht oppll. § 9a 3: ”(skolen) anser at 
det psykososiale miljøet rundt eleven er ivaretatt. Skolens beslutning om 
plassering i klasse/gruppe er gjort ut i fra en helhetlig vurdering og med 
bakgrunn fra foreldre, barnekole og PPT”  

I brev fra skolen fremkommer det videre at: ”Dersom skolen hadde trodd at 
et klassebytte ville løse elvenes skoleproblemer, ville vi umiddelbart ha 
gjenført det.” 

”Det kan også umulig være slik at kun ett tiltak – klassebytte – som skal gi 
elever en trygg og forutsigbar skolesituasjon.”.   

Skolen ved rektor begrunner avslag på klassebytte med skolens/ rektors 
intensjon om likebehandling.  

”Skolen må imidlertid ta hensyn til alle elevene, noe som medfører at ikke 
alle ønsker kan imøtekommes”  

Fylkesmannens vurdering av:   

a) Skolens redegjørelse. FM presiserer at det er det er elevens og dennes 
foresattes subjektive opplevelse av situsjonen som er utgangspunktet for 
Fms klagebehandling, selv om FM er inneforstått med at partene har hver 
sin oppfattelse av saken.  

FM stiller seg undrende til skolens uttalelse om at det er med bakgrunn i 
informasjon fra bla. foreldre og PPT at eleven er godt ivaretatt ihht oppll. § 
9a- 3.  

FM legger veilederen til oppll. § 9a- 3 til grunn for å presisere at det 
psykososiale miljøet handler om elevens egenopplevelse av 
læringssituasjonen. Videre at de PS miljøet er vanselig å beskrive og vil 
avhenge av den enekelte elevs subjektive opplevelsesverden. Konkret 
innebærere dette at skolen må ta affære umiddelbart dersom en elev 
opplever å føle seg dårlig behandlet eller ikke har det bra på skolen.  
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FM understrker at klassebytte ikke nødvendigvis er det eneste tiltaket 
skolen må iverksette, men vurderer det som mest hensiktsmessig å starte 
med. FM trekker videre frem at eleven har på skolen hver dag og gledet seg 
til skoledagen etter at det ble foretatt klassebytte, og at dette anses svært 
positivt.   

FM gir skolen honnør for at det ble tatt spesielle hensyn og iverksatt nytige 
tiltak i forbindelse med overgangen til ungdomsskolen, men stiller seg 
undrende til uttalelsen om likebehandling som begrunnelse for avslag på 
elevens forespørsel om klassebytte. FM viser til oppll§ 9a- 3samt 
veilederens presisering av elevens egenopplevelse.  

b) PPTs redegjørelse. FM ba pr. brev PP tjenesten om en grundig 
redegjørelse av ”om det psykososiale miljøet er ivaretatt for eleven i hht 
oppll. § 9a – 3. PPT må i tillegg gi en vurdering av om hennes psykososiale 
skolehverdag vil bli bedre for henne med et klassebytte.”.  

FM vurderer den rapporten som kom fra PPT som kun å være en 
beskrivelse av historikken til eleven, som ikke gir en tistrekkelig grundig 
vurdering av elevens nåværende psykososiale miljø i sin 
opplæringssituasjon i ny gruppe, jfr. Oppll. §§ 9a og 9a- 3. FM anser PPTs 
rapport som mangelfull og utilfredsstillende.  

FM minner videre om kommunens plikt til å ha et forsvarlig system etter 
oppll. § 13- 10, 2. ledd, hvor det stilles krav til skoleeier om å ha et 
forsvarlig for å vurdere og følge opp kravene i oppll. og tilhørende 
forskrift.  

Min kommentar. Det at FM stiller seg undrende til begrunnelsen som er 
gitt for at elevens PS miljø er ivaretatt kun stammer fra foreldre og PPT, 
kan tyde på at FM her savner en vurdering av barnets beste og barnets rett 
til å bli hør etter barneloven/ barnevernloven og barnekonvensjonen (FN 
1989). Dette står imidlertid ikke uttrykkelig i vedtaket.  

FM foretar en grundig gjennomgang av gjeldende regelverk. Eksempel: 
oppll. § 1- 2, 5. Ledd fastslår, § 9a- 1 fastslår, § 9a- 3 fastslår, osv. 
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Lovteksten gjengis og det redegjøres kort for innholdet, samt at 
bestemmelsene blir satt i sammenheng.  

Det vises til veilederen uten at dennes rettskildemessige status redegjøres 
nærmere for, eller at den rettskildemessige grensegangen mellom lovtekst 
og veileder trekkes. Dette kan skyldes at vedtaksformen er komprimert i 
den hensikt å være oversiktelig for partene i saken. En slik hensikt anses 
for oppnådd: vedtaket er meget tilgjengelig og presist formulert, hvor – 
altså – hovedtrekkene i lovgivningen som er relevant i den konkrete saken 
kommer tydelig til syne.  

Hensynet til barnets beste og barnets rett til å bli hørt berøres og vektlegges 
flere steder av FM, men utledes ikke av, eller knyttes konkret til, 
barneloven, barnevernloven eller barnekonvensjonen.  Fra skolen ved 
rektor er dette aspektet fraværende.  

Skolens/ rektors argument om likebehandling for ikke å la eleven bytte 
klasse, står i sterk kontrat til både odlyd i oppll. § 9a- 3, bestemmelsens 
intensjon (jfr. § 9a- 1. Generelle krav) og veilederen til opplæringsloven.  

Sak 3, 2008 (saksnummer: 2007/25969). 

Saken gjelder ”oppsigelse av skoleplass” dvs. etter privatskolelvoven å 
flytte en elev fra privat til offentlig skole, jfr privatskolelovens § 3- 3, 1. 
ledd. Foreldrene til elven henvendte seg direkte FM, hvor fra de fikk 
beskjed om at private skoler ikke har anledning til å si opp en elev. 
Privatskolen svarte med en ny oppsigelse begrunnet i elevens 
adferdsproblemer, og mangel på nødvendig samarbeid fra foreldrenes side. 
I den siste oppsigelsen viste privatskolen til at de skulle søke kommunen 
om overførig til ny offentlig skoleplass, og at eleven skulle få fortsette ved 
privatskolen inntil søknaden ble innvilget. Oppsigelsen inneholdt videre 
opplysninger om klagerett, veiledningsplikt, mv. ihht til forvaltningsloven. 
Både privaskolen og foreldrene har engasjert advokat.  

Vedtak: FM fattet ikke vedtak i denne saken, men sendte saken til 
kommunen for behandling – som førsteinstans.  
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Fylkesmannens vurdering: FM opplyser om at  prskl. § 3- 3 gir en elev 
som har fått plass ved en grunnskole som er godkjent etter 
privatskoleloven, har rett til å fullføre opplæringen ved sin skole så lenge 
skolen er godkjent. I særlige tilfeller, dvs dersom bla hensynet til de andre 
elevene tilsiser dette, kan eleven flyttes til en offentlig skole i 
hjemkommunen.  

FM gjengir bestemmelsen i prsl. § 3- 3, 1. Ledd annet punktum, og 
presiserer at bestemmelsen bare kan brukes i helt spesielle unntakstilfeller, 
der adferden til enekltelver i alvorlig grad går utover de andre elevene. FM 
presiserer videre at det er elvenes hjemkommune som har myndighet til å 
fatte vedtak om dette. Det vises i dette henseende til lovens forarbeider (ot. 
prp. nr. 33 (2002- 2003)) hvor det uttrykkes at unntaket fra retten til å 
fullføre opplærigen ved en skole bør kreve mer enn vurderinger ut i fra 
privatrettslige regler. Elevenes rettssikkerhet vil først bli tilstrekkelig sikret 
ved at kommunene  må begrunne vedtaket , og at det kan påklages etter 
forvaltningslovens regler.  

Generell informasjon om sakskomplekset – bakgrunnen for privatskolens 
anmodning om at eleven måtte forlate skolen. FM har vært i kontakt med 
PPT i kommunen for å få mer informasjon om saken og oppfølgingen av 
eleven.  

Eleven har fått vedtak om spesialundervisning (oppll. § 5- 1) og det er 
utarbeidet IOP (oppll. § 5- 5). Videre er eleven blitt fulgt opp av BUP.  

Eleven har fra lege fått diagnosen Tourettes syndrom som er en 
nervebiologisk tilstand, som medfører ufrivillige bevegelser og 
ukontrollerte lyder. Ulike lese og skrivetekster viser at eleven har vansker 
med leseflyt, men resultatene samlet sett tilsvarer et gjennomsnittelig 
ferdighetsnivå for alderen.  

I referat fra samarbeidsmøte fra privatskolen, påpeker skolen at relasjonene 
skole- foreldre er vesentlig. Dette forholdet hektes imidlertid ikke til 
opplæringslovens bestemmelser.  
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Min kommentar. Privatskolen fatter vedtak om oppsigelse uten å ha 
kompetanse til dette. Vitner om utilstrekkelig kjennskap til loven og dennes 
system.  Skolen ved PP tjenesten viser kjennskap til opplæringslovas 
bestemmelse om spesialundervisning og er også oppmerksomme på 
grensedragningen mellom spesialundervisning etter oppll. Kap 5 og den 
generelle plikten til tilpasset opplæring etter oppll. § 1- 3. Sistnevnte 
bestemmelse nevnes imidlertid ikke, men prinsippet omtales av PPT som 
”skolens ordinære opplæringstilbud”.  

Det er bemerkelsesverdig at privatskolen opererer med to oppsigelser, hvor 
den første kun sier at eleven er oppsagt. Etter at foreldrene klager saken inn 
for FM gis det fra privatskolen en ny oppsigelse med nærmere begrunnelse, 
samt en skissering av saksgangen videre som er i henhold til gjeldende 
lovgiving. Også forvaltningslovens regler om klage og veiledningsplikt blir 
nevnt. Det er nærliggende å tenke at privatskolen forsøker seg på minste 
motstands vei så lenge dette går. Først når de møter motstand ryddes det 
opp i prosessen. Dette er bekymringsfullt i forhold til elver rettssikkerhet 
på et mer generelt nivå.  

Sak 4, 2007 (saksnummer: 2007/25768).  

Saken gjelder klage over avslag på hjemmeundervisning. Eleven har 
muggsoppallergi og foreldrene ønsker at sønnen skal ha 
hjemmeundervisning i samarbeid med skolen. Foreldrene fikk avslag på 
klage fra skolen, kommunene opprettholder avslaget og har sendt klagen til 
FM.  

Det endelige vedtak fra fylkesmannen: vedtaket fra kommunen 
opprettholdes.  Eleven får altså ikke hjemmeundervisning som forlangt.  

Utdrag fra partenes anførsler og argumentasjon:  

Redegjørelsen fra skolen ved rektor:  Skolen finner ikke å kunne tilby 
samarbeid med foresatte/ eleven om alternativt undervisningsopplegg for 
eleven med den begrunnelse at skolen er bekymret for hva som er til 
elevens beste.  
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Fylkesmannens vurdering: FM viser til gjeldende regelverk (oppll. § 2- 1, 
13- 1og dennes forarbeider for å utrede kommunens ansvar nærmere.  

Min kommentar: Skolen ved rektor går ikke veien om opplæringslovens § 
2- 1 gir barn og unge en rett og plikt til grunnskoleopplæring. Ut i fra 
forarbeidene (ot.prp. nr. 46 (1997- 1998) heter det i merknaden til oppll. § 
2- 2 at kommunen kan være pliktet til å gi opplæring andre steder enn på 
skolen dersom eleven har langvarig sykdom 
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